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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Het is weer zover: voor jullie ligt het laatste Durendaelertje van dit scoutsjaar. 
Wat volgt, is een iets rustigere periode waarin we volop kunnen verlangen naar 
het grote tentenkamp, en rust hebben we zeker verdiend, want de voorbije 
periode was heel druk. Laten we alvast het tweede trimester samenvatten. 

Met trots kunnen we terugblikken op een geslaagde kaas- en vleesavond. We 
willen dan ook iedereen bedanken die aanwezig was: niet minder dan driehonderd 
personen hebben we mogen verwelkomen! Van zo’n bezoekersaantal konden we 
enkele jaren geleden alleen maar dromen, maar nu hebben we dit voor het 
tweede opeenvolgende jaar kunnen realiseren. Dat bewijst nog maar eens dat we 
een vereniging zijn die blijft groeien en voortdurend streeft naar het beste. 
Dankzij deze succesvolle actie hebben we opnieuw kunnen investeren in het 
eersteklas materiaal: een grote, gloednieuwe materiaaltent en splinternieuwe 
shelters. Ook onze voorraad sjorhout is aangevuld. Dank jullie wel allemaal! 

Het paasweekend was eveneens een onvergetelijke ervaring. Met zeventig 
personen trokken we richting Ruiselede. Eens aangekomen met onze ge-
motiveerde bende, trokken we meteen de aandacht van de buurtbewoners 
waarop enkele positieve reacties volgden, wat natuurlijk altijd aangenaam is. Het 
was een kort maar vooral heel krachtig en succesvol weekend. Het doet ons 
enorm veel plezier om van zoveel ouders het vertrouwen te krijgen om voor hun 
kinderen te zorgen. Laat ons vooral ook nog eens de leiding bedanken die de 
zware verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om voor de kinderen te 
zorgen, hen te entertainen en bezig te houden. Avonden lang hebben zij hun 
inspiratie laten werken om vernieuwende activiteiten te bedenken; bedankt 
daarvoor! Ook de foerageploeg mogen we dankbaar zijn. Zij zorgden er immers 
voor dat het eten minstens even lekker smaakte als bij moeder thuis. Bovendien 
is een middagmaal bereiden voor zeventig hongerige personen geen lachertje! 
Lekker eten motiveert ons trouwens om er opnieuw volledig tegenaan te gaan. 
Hartelijk dank! 

Na zo’n spetterend paasweekend kunnen we niet anders dan volop uitkijken naar 
het grote tentenkamp, het hoogtepunt van het scoutsjaar, en voor velen dé kers 
op de taart. Eindelijk kunnen we jullie verklappen dat we deze zomer het stadje 



Dourbes onveilig zullen maken! Dat is misschien een streek die we nog nooit 
eerder hebben bezocht, maar we vinden er alles wat we nodig hebben: een 
prachtig, groot en vlak terrein dat volledig omgeven is door bos en grenst aan 
een rivier. Daar zetten we binnenkort onze tentjes op en genieten we veertien 
dagen lang van wat Moeder Aarde ons te bieden heeft. Eén zijn met de natuur is 
nu eenmaal heel belangrijk voor Scouting Durendael! We hopen met de volledige 
groep naar Dourbes te kunnen trekken om daar het scoutsjaar in schoonheid af 
te sluiten. Verdere informatie hierover volgt snel per brief. 

Vergeet niet dat we jullie ook nog steeds elke week op de zondagactiviteiten 
verwachten, want ook dan staan jullie enkele spetterende activiteiten te 
wachten! Indien jullie nog vrienden of kennissen hebben die van het scoutsleven 
willen proeven zoals de traditie dat voorschrijft, aarzel dan niet om onze 
gegevens door te geven. Mailen kan ook altijd naar info@scoutingdurendael.be. 

Verder in dit Durendaelertje vinden jullie de kalender voor het laatste 
trimester. Wij raden jullie aan de scoutssite [http://www.scoutingdurendael.be] 
in het oog te houden. Die wordt namelijk wekelijks aangepast; eventuele 
wijzigingen kunnen jullie daar altijd opvolgen.  

Wij hopen jullie week na week te mogen verwelkomen in de Savooistraat! Indien 
jullie nog met vragen of opmerkingen zitten, staan we jullie graag te woord! 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Jullie fiere hoofdleiding, 
Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 

http://www.scoutingdurendael.be/�


 

ONS UNIFORM 
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 € 6,00 
Dasring € 1,50 
T-shirt Scouting Durendael Ronse € 10,00 
Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 20,00 
Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 25,00 
Rokje (kinderen) [op bestelling] € 33,00 
Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar Alpino 
Ronse [http://www.alpino.be/nl/bottommenufiles/about.htm]. 



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 JE LEIDING 
Kabouters 

 

Talisa Dutranoit 
Adres: Stijn Streuvelsstraat 14, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Michelle Leenaert 
Adres: David Teniersstraat 24, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0479 / 65 45 91 
E-mailadres: michelle_leenaert@hotmail.com 

Welpen 

 

Ivo Maes 
Adres: L. Sturbautstraat 42, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0473 / 46 43 66 
E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Chloé Vanheuverswyn 
Adres: Temseveldstraat 3, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0496 / 64 84 54 
E-mailadres: chloevanheuverswyn@hotmail.com 
Totemnaam: Behulpzame Sifaka 



Jongverkenners 

 

Nathalie De Bruycker 
Adres: Deurnestraat 275, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

 

Mieke De Buysscher 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 58 40 88 
E-mailadres: mieke_db@hotmail.com 
Totemnaam: Geliefde Barry 

 

Nathalie Monnier 
Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 
Telefoonnummer: 0479 / 90 13 27 
E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 
Totemnaam: Sportieve Labrador 

Verkenners 

 

Florian Gaffet 
Adres: Elzeelsesteenweg 106A, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 82 18 07 
E-mailadres: gaffet_florian@hotmail.com 
Totemnaam: Goedgemanierd Trekpaard 

 

Yannick Sadoine 
Adres: Deurnestraat 166, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0477 / 40 41 21 
E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 
Totem: Ontembare Dingo 



Hoofdleiding 

 

Talisa Dutranoit 
Adres: Stijn Streuvelsstraat 14, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



KEN JE BESTUUR 
Voorzitter 

 

Herwig Lemaître 
Adres: Blauwesteen 133, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0496 / 57 27 33 
E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 
Totemnaam: Verwende Poedel 

Secretaris 

 

Nathalie De Bruycker 
Adres: Deurnestraat 275, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaître 
Adres: Rozenaaksesteenweg 10, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0476 / 30 35 94 
E-mailadres: annelies.lemaitre@telenet.be 
Totemnaam: Schaterende Baviaan 



Beheerders 

 

Dirk Delange 
Adres: Nieuwebrugstraat 13, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 24 02 88 
E-mailadres: info@delangedirk.be 
Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Steven Haustraete 
Adres: Lemonnierlaan 79, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 29 95 81 
E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 
Totem: Sportieve Kameleon 

 

Sven Vanbutsele 
Adres: Rozenaaksesteenweg 17, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0494 / 75 12 64 
E-mailadres: sven.vanbutsele@telenet.be 
Totemnaam: Snuggere Panda 

 

Detlev Vandendaele 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



 

KALENDER 

 Zondag 15 april: Vergadering 

 Zondag 22 april: Vergadering 

 Woensdag 29 april: Vergadering 

 Zondag 6 mei: Vergadering 

 Zondag 13 mei: Vergadering 

 Zondag 20 mei: Vergadering 

 Zondag 27 mei: Filmavond 

 Zondag 3 juni: Geen vergadering 

 Zondag 10 juni: Geen vergadering 

 Zondag 17 juni: Geen vergadering 

 Zondag 24 juni: Vergadering 

 Juli: Geen vergadering 

 Augustus: Groot kamp 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waar de kalender 
wekelijks wordt aangepast, in het oog! 



 

FRAMETENT (46,4 m2) 

 
Oppervlakte: 46,4 m2 
Afmetingen: 8 m x 5,8 m 
Middenhoogte: 2,71 m 

Muurhoogte: 1,72 m 
Doek: groen 
Vensters: 8 vensters met gaas en flap 

Frame: 
- goudverzinkte haringen 
- aluminium buizen 
- gemetalliseerde koppelstukken 
- klikvoeten 

Opties: 
- voorkant met 3 ritsen 
- achterkant met 1 rits 
- linkerkant heeft 2 ritsen (volledig 
oprolbaar) 

Voordelen: 
- 46,4 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden 
- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen) 

HUUR: €125/WEEKEND 

Meer info: 
- mail naar: info@scoutingdurendael.be 
- bel naar: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 

mailto:info@scoutingdurendael.be�


 

FRAMETENT (101,5 m2) 

 
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: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 

 



Liefste Kaboutertjes 
 

Aan alle kaboutertjes die meegegaan zijn op weekend, proficiat! 
Aan alle kaboutertjes die niet mee gegaan zijn, ook proficiat! 

 
De tijd vliegt, want zowel de kaasavond als het paasweekend zit erop. 

Hopelijk zijn jullie al goed uitgerust van het vermoeiende, maar 
fantastische kamp. Nu de vakantie gedaan is, gaan we in één rechte 
lijn door naar het groot kamp, dat nog veel leuker, zotter, zaliger en 

superder zal worden! 

We hebben op weekend reeds geleerd dat jullie allemaal ontzettend 
hard snurken in jullie slaap, dat sommigen bang zijn in het donker, dat 

jullie snel kunnen lopen, dat jullie meer dan tien kledingstukken 
kunnen aandoen en dat jullie zeer mooie piramides kunnen bouwen. 

Laten we ook het cadeautje van de paashaas niet vergeten! 

Wie hierbij graag nog eens een beeld wil: op onze scoutssite kunnen 
jullie alle foto’s van de vierdaagse te Ruiselede en andere activiteiten 

bekijken om zo de sfeer weer helemaal op te snuiven. 
www.scoutingdurendael.be 

 
Aangezien jullie vol ongeduld aan het wachten zijn tot wanneer het 

groot kamp er is, gaan wij jullie proberen te vermaken met ontzettend 
leuke activiteiten. Dus wees zeker aanwezig op de volgende 

zondagactiviteiten: 
 Water, water en nog eens water!  

 Knetter, knotter, dat kan wel wat vlotter!  
 Pief, poef, paf, doe toch niet zo maf!  

 Brug, mug, kuch, misschien komt Sophie toch terug!?  
 En zoveeeeel meer…  

En als je eens een zondag niet kan komen, gelieve één van ons te 
verwittigen; zo kunnen wij onze activiteit afstemmen op het aantal 

leden. Geef ons een seintje of stuur ons een sms of een mailtje! 



Talisa:  0498/23.70.73 talisa_dutranoit@hotmail.com 
Michelle:  0479/65.45.91 michelle_leenaert@hotmail.com 

Hoe meer kaboutertjes er zijn, hoe leuker deze activiteiten zullen 
worden! DUS: als jullie zusjes, broertjes, vriendinnetjes, vriendjes, 

neefjes, nichtjes, buurmeisjes en buurjongetjes hebben… 
 NEEM ZE ALLEMAAL MEE; iedereen vanaf 5 jaar is welkom!! 

Check ook steeds de kalender op onze site zodat jullie op de hoogte 
blijven van eventuele veranderingen of aanpassingen. 

P.S.: Beste kaboutertjes, zorg dat je je wet steeds uit je hoofd kent. 
Om jullie geheugen even op te frissen zullen we hem hieronder nog 

eventjes schrijven: 

“Akela, wij doen ons best!” 

Tot snel, lieve kaboutertjes! 

VELE KUSJES VAN JULLIE LEIDSTERS 

 
MICHELLE & TALISA 



 

Ruiselede 
2012 

 

 

 

 

 

 

Cato, Arno, Rosalie, Michelle, Suzan, Talisa, Quentin, Nathan, Tiber 
Ynes, Iyad, Saartje, Jolien 

 

 

 

 



 



 



Dag stoere/lieve/grappige/brave/sterke/sportieve WELPEN!!!

Zijn jullie ondertussen al bekomen van het paasweekend? Wij alleszins wel, en we krijgen 
al zin in de zondagsactiviteiten en we staan te popelen om met jullie op groot kamp te 
vertrekken in Augustus! 
Wij vinden dat jullie zich allemaal zéééér goed hebben gedragen! Jullie deden enthousiast 
mee aan de activiteiten en we hebben vaak goed gelachen! 

Zo was er Ben met zijn scoobie-doo verslaving, of Ilya die tijdens het eekhoorntjesspel als 
een aapje in de schuine boom klom. Of Aaya die een knal-oranje konijntje maakte bij het 
knutselen, of onze Ruben die onze buiken vulde met lekkere verjaardagscake! En Cookie 
die zich zeer goed inzette tijdens het zoeken van de moordenaar op de paashaas, of 
Olivier die ons op de hoogte hield van het nachtlawaai op de kamers!! Of Femke die na 
dit kamp niet zo veel meer houdt van tennisballen, of Bram L. die met zijn stoere 
scoutshoed paradeerde bij de heen- en terugreis! En dan was er nog Jelle met zijn 
gebroken arm, of Umtilla die gelukkig toch nog koekjes heeft kunnen versieren! En Niels  
die zéér goed meedeed bij de yoga, en Lotte die haar koekjes zeer zorgvuldig versierde, 
of nog onze Bram M. die graag héééél lang in de douche staat, totdat hij koud wordt! 

Kortom, hoewel 13 een ongeluksgetal is, waren jullie 13 supertoffe, gekke welpen!!
Op de volgende pagina wachten jullie nog wat fotoʼs van deze toffe dagen!

Maar niet getreurd nu het paaskamp voorbij is! Vanaf nu is er elke week normaal gezien 
weer activiteit, totdat je leiding er even mee stopt om te zweten tijdens hun examens! We 
hebben dus ruim de tijd om ons samen te amuseren! Check voor de zekerheid de 
kalender die in dit Durendaelertje zit voor de juiste data van de zondagsactiviteiten. 

Wat kunnen jullie van ons verwachten voor de volgende activiteiten? 
 De terugkeer van de hippies
 Reis rond de wereld
 Het grote scoutsspel
 Vééél vééééééééél meer!!!

Willen jullie er zeker aan denken om op de zondagsactivteiten zeker je uniform, T-shirt of 
trui aan te doen, om je 50cent voor een drankje mee te nemen en om met een grote 
glimlach naar de scouts komt!! 
Zo zijn de welpen allemaal klaar voor nog 2 TOPmaanden!!

Wij zien jullie alvast weer volgende week!
Groooeeeeeeetjeeeeeeeeeeeesssssss

Chloé en Ivo

Chloé : 0496 / 64 84 54
chloevanheuverswyn@hotmail.com

Ivo : 0473 / 46 43 66
ivo.maes@hotmail.com

mailto:chloevanheuverswyn@hotmail.com
mailto:chloevanheuverswyn@hotmail.com
mailto:ivo.maes@hotmail.com
mailto:ivo.maes@hotmail.com




Verbind de puntjes met elkaar om te zien wat de tekening is!



Kan jij de 6 verschillen vinden?



Kan jij vinden welke zin hier staat?



Hallo aan alle JVK’s die op paasweekend aanwezig waren, 

ook hallo aan alle JVK’s die niet op paasweekend aanwezig waren! 

 

Hoe gaat het met jullie? Hopelijk zijn de meesten onder jullie al wat bekomen van ons heel 

kort, maar toch krachtig en onvergetelijk paaskamp! Wij willen jullie ontzettend bedanken 

voor de vier leuke dagen die we met jullie mochten doorbrengen! We waren wat bang om met 

zo’n stoere bende van 22 JVK’s op paaskamp te vertrekken, maar opnieuw bewezen jullie dat 

jullie een zalige bende zijn!  

 

Al degene die niet mee konden of niet mee wouden gaan op paaskamp … Wij, de leiding, zeggen 

niet dat je iets gemist hebt, want we mogen natuurlijk niet te veel stoefen op onszelf… Maar 

vraag het aan de JVK’s die wel mee waren  en zij zullen het jullie wel zeggen of jullie al dan 

niet gelijk hadden van thuis te blijven! We hopen dat we met een voltallige groep kunnen 

vertrekken op groot kamp! Want ondanks dat we met zo’n grote bende waren, ontbraken er 

toch enkele belangrijke personen! 

Het paasweekend was af! Geloof je ons niet? Luister maar eens naar wat degene die meegingen 

vonden van het kamp: 

 Jolien: supperzotzaluugcoolmegatofnooittevergetenzotwijs!!!! 

 Gwen: ZALUUUUUUUG !!!!!!!!! XD 

 Caro: Zaliiig & om nooit meer te vergeten!! 

 Alex: alls ws zaluuug, een kamp om nooit meer te vergeten wr iedrn lomp was ! 

 Bryan: Super leuk. En de leiding oook............!!! 

 Virginie: megaaa zot leuk en twas ook mgaaa zaluuuug me de leiding erbij en meee de  

                jonkverkenners en de verkenners XD 

 Enzovoort… 

En het groot tentenkamp wordt nog 10 keer beter! (Dus nog 10 keer meer… vuil worden, 

relaxen, hide-and-seeks, stillentochten, …) Bereid jullie dus maar voor op een kamp dat jullie 

nooit meer zullen vergeten, want jullie leiding is goed op dreef en bruist van de ideeën! 

Maar eventjes genoeg over de fantastische kampen, want eerst volgen er nog enkele 

zondagsactiviteiten… We hebben alvast enkele leuke dingetjes uitgedokterd voor jullie zoals…  

 

 

  Een megafietstocht 

  -> Hopelijk kan iedereen aan een fiets geraken? 

  Kamperen voor dummies à la Piet Huysentruyt 

  Een spannend spel op een groene locatie vol bomen 

   Een schitterend spel op een prachtige locatie in het hartje van Ronse 

   En zo verder en zo voort…. 

 

 

 

Benieuwd naar wat we zo nog allemaal zullen doen? Dan geven wij jullie volgende tip:  

=> Kom elke zondag in perfect scoutsuniform en met € 0,50 naar de scouts! 



Naar jaarlijkse traditie willen we jullie ook nu niet onthouden van enkele boeiende, interessante 

en misschien wel gênante wisten-jullie-datjes…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisten jullie dat…. 

 … schommels heel gevaarlijk kunnen zijn en de JVK’s op de meest gevoelige plaatsen kunnen  

          raken? 

 … Jolien, Caro en Alex het super leuk vinden om in het donker 5 paaseitjes te zoeken in het gras? 

 … Manou en Jolien besloten om een ander pad te nemen tijdens de stillentocht? 

 … Ahrend sinds dit kamp ook dikke knuffels geeft aan zijn leiding? 

 … de JVK’s het levendige Ruiselede wakker maakten met hun lawaai tijdens de Hide-and-seek? 

 … Caro heel boos was omdat ze niks mocht kopen in het station van Gent? 

 … Tino, Jeremy en Jason voor het eerst meekwamen op scoutsweekend en ze al perfect zijn  

           ingeburgerd? 

 … Hermien zich steeds voor elke activiteit ontzettend goed inzet? 

 … de leiding ontzettend goed verwend geweest is door alle meisjes van de JVK’s? 

 … Alex en Nick patrouilleleiders waren en ze dit prima deden? 

 … Simon, Gauthier, Emile R., Robin, Jarne en Bryan hun eerste kamp als JVK’s erop zit ? 

 … er bij sommige JVK’s toch wel vlindertjes in hun buik fladderden? 

 … er een mooie vriendschap ontstaan is tussen Ian en Bryan? 

 … Guillaume zijn neus het de eerste dag zwaar te verduren kreeg? 

 … Emile W. plots werd « ontvoerd » in het bos, maar hij heel blij was toen de groep hem vond,  

                 omdat hij stiekem toch wel wat bang was in het bos?   

 … Virginie en Gwen twee toffe madammen zijn die steeds goedlachs zijn? 

 … Léon zich steeds inzet tijdens de activiteiten? 

 … het een superzaligonvergetelijkefantastischformidabel weekend was? 

 … de leiding een grote dankuwel zegt aan al die leuke JVK’s? 

 … de leiding hoopt dat iedereen kan meegaan op groot kamp? 

 … we een super leuk themalied hadden: Moussier Tombola – ‘Logobitombo’? 

 

      …… 

  

 



Hieronder kan je nog wat nagenieten van enkele leuke foto’s… Voor meer foto’s kan je naar 

onze website gaan: www.scoutingdurendael.be > fotoalbum > paasweekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziezo, dit alles gezegd zijnde, laten wij jullie verder met rust! 

 Als je eens niet kan komen, verwittig dan iemand van de leiding aub!  

Tot zondag!  

Groetjes van jullie megaleuke leiding! 

 

        Pientere pirahna             Geliefde barry 

    0474 / 86 56 11                    0474 / 58 40 88    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sportieve Labrador 

  0479 / 90 13 27      

http://www.scoutingdurendael.be/


Beste VK's, 

Nu het paaskamp achter de rug is, kunnen we ons volledig concentreren op het groot kamp! 

Vooraleer we daar echter toekomen, zullen er nog een paar activiteiten zijn en, niet te 

vergeten, jullie examens in juni! 

Het paaskamp te Ruiselede is nu volledig afgelopen, en we houden er mooie herinneringen 

aan over. Als jullie hierop willen terugblikken, kijk dan gerust eens naar de foto’s op de 

scoutssite. 

Het groot kamp is in zicht, maar we zijn er lang nog niet. Voor we daaraan kunnen beginnen, 

zullen er nog een paar activiteiten komen. Wat kunnen jullie verwachten: 

- Door de bergen heen 

- De strijd der VK's 

- Back to the past 

- ... 

Dat is wat jullie kunnen verwachten, maar het zal niet het enige zijn wat op het schema staat, 

dus kom zeker elke zondag en laat weten als je eens niet kunt komen. 

Jullie kijken waarschijnlijk niet alleen uit naar het groot kamp, maar ook naar jullie enorm 

belangrijke examens die bepalen of jullie naar het volgend schooljaar mogen. Daarom 

wensen we jullie alvast veel succes bij het studeren; hopelijk wordt het een 'piece of cake'. 

Verdere informatie over de zondagsvergaderingen kunnen jullie terug vinden op de site 

(http://www.scoutingdurendael.be). Kan je niet komen, laat ons dan iets weten; kan je ons 

niet bereiken, laat dan iets weten aan de hoofdleiding. 

We wensen jullie nog veel succes met jullie examens en we zien jullie op de volgende 

zondagsvergadering, 

Jullie leiding, 

Yannick en Florian



Raadsels (oplossing te vinden op debacker.info): 

Olympische Spelen: 

Geef twee sporttakken van de Olympische Spelen, waarin de deelnemers de finish 

achterwaarts bereiken. 

Wie is de man op het schilderij? 

Een man kijkt naar een schilderij waarop een man staat afgebeeld, en zegt:  

 

"Ik heb geen broers en zussen, maar de vader van deze man is mijn vaders zoon."  

 

Wie staat er op het schilderij? 

10 beweringen: 

Hoeveel van de onderstaande beweringen zijn waar? Welke?  

1. Precies 1 van deze beweringen is onwaar 

2. Precies 2 van deze beweringen zijn onwaar 

3. Precies 3 van deze beweringen zijn onwaar 

4. Precies 4 van deze beweringen zijn onwaar 

5. Precies 5 van deze beweringen zijn onwaar 

6. Precies 6 van deze beweringen zijn onwaar 

7. Precies 7 van deze beweringen zijn onwaar 

8. Precies 8 van deze beweringen zijn onwaar 

9. Precies 9 van deze beweringen zijn onwaar 

10. Precies 10 van deze beweringen zijn onwaar 

Leeftijdsverschil tussen partners: 

Nick en Marieke zijn man en vrouw.  

Samen zijn ze 56 jaar oud.  

Nick is nu 2x zo oud als Marieke was toen Nick zo oud was als Marieke nu is.  

 

Hoe oud zijn ze? 

Dobbelstenen gooien: 

Marc gooit 5 keer met 2 dobbelstenen. Het resultaat per worp wordt berekend door het 

aantal ogen van de 2 dobbelstenen te vermenigvuldigen, en niet door ze op te tellen. Dus: 

het gooien van een 1 en een 2 geeft 2 als resultaat, terwijl het gooien van de 3 en de 4 

als resultaat 12 geeft.  

 

Je krijgt deze info:  

 de tweede worp levert 5 punten meer op dan de eerste 

 de derde worp levert 6 punten minder op dan de tweede 

 de vierde worp levert 11 punten meer op dan de derde 

 de 5de worp levert 8 punten minder op dan de vierde 

 

Hoeveel punten haalde hij in elk van de 5 worpen?
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