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Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Een nieuw scoutsjaar is opnieuw aangebroken. Graag wil ik nog eens terugblikken 
op het vorige jaar… 

…een schitterend jaar! Op de pannenkoekenbak verkochten we meer 
pannenkoeken dan ooit tevoren, de kaasavond was een grandioos succes, maar 
bovenal hadden we meer leden dan ooit die zich elke zondagnamiddag bij ons 
kwam uitleven! Mede door dit grote ledenaantal hadden we ook een schitterend 
paasweekend en tentenkamp. De weergoden waren ons bovendien gunstig gezind, 
zodat jong en iets ouder zich volop kon amuseren. Niets dan positieve 
herinneringen dus aan het voorbije jaar, hopelijk kunnen we deze tendens 
doortrekken naar het volgend jaar! 

We zijn alvast sterk gestart. Het tweede weekend van september verrasten we 
gans Ronse door een heus scoutsdorp neer te zetten ter gelegenheid van de 
ambachtenmarkt tijdens de Septemberfeesten. We sjorden daar maar liefst 
dertien shelters en een mooie tafel die dienst deed als bar. We plaatsten er ook 
een legertent van 6 op 24m! Heel wat mensen waren onder de indruk van ons 
harde en mooie werk! Betere reclame kunnen we ons niet indenken. 

Vorige week begonnen eindelijk de wekelijkse zondagsvergaderingen. Wat waren 
we geschrokken van de opkomst! We mochten maar liefst 73 jongeren ontvangen 
op onze eerste activiteit; een absolute primeur! Nooit eerder in onze 42-jarige 
geschiedenis hebben we zoveel jongeren mogen ontvangen. Dat belooft voor de 
rest van het scoutsjaar! 

Vanaf volgende week gaat onze vernieuwde leidersploeg terug vol enthousiasme 
aan de slag om onze jongens en meisjes een plezante en zinvolle zondagnamiddag 
te bezorgen. Wij, het bestuur, zullen hen daarin met raad en daad steunen zodat 
ze dat in de best mogelijke omstandigheden kunnen doen. 

Bedankt iedereen voor het vertrouwen in en de steun aan onze vereniging. Samen 
maken we er terug een spetterend scoutsjaar van! 

Ondertussen groet ik jullie op z’n scouts, 

Voorzitter VZW Durendael, 
Herwig Lemaître 



Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Het is weer zover: tijd voor een nieuw scoutsjaar! Voor we daar echter over 
uitweiden, kijken we graag nog eens terug op het groot tentenkamp te Dourbes. 

We blijven het herhalen, maar ook deze keer was het een kamp om nooit meer te 
vergeten! Als één hechte groep, één grote familie, genoten we zestien dagen lang 
van geniale activiteiten en overheerlijke maaltijden. Dat is niets nieuws onder de 
zon, maar voor het eerst sinds het kamp te Bomal in 2003 was het dagelijks 
bakken en braden onder de brandende zon. Zo’n stralend zomerweer was 
uiteraard meer dan welkom. 

Graag willen we de mensen bedanken die zorgden voor het welslagen van het 
kamp. Laat ons beginnen met de leidersploeg die de hele maand juli in de weer is 
geweest om de activiteiten voor te bereiden, de erevlaggen te maken en het 
kampbord te schilderen, en daarnaast nog eens tijdens het kamp de kinderen 
met de grootste zorg geëntertaind en geamuseerd hebben. Dank jullie wel! 
Ook het bestuur verdient een applaus: zij stonden vooral in voor het beheer van 
het materiaal en de administratieve en financiële kant. Daarnaast vormt het 
bestuur, samen met hun partners, ook onze vaste foerageploeg, die trouwens als 
een geoliede machine de heerlijkste gerechten op tafel kan toveren. Ook jullie 
van harte bedankt! 

Met een geslaagd kamp achter de rug kunnen we ons nu ten volle concentreren op 
het nieuwe scoutsjaar. Voor de volledige bestuurs- en leidersploeg is dat nieuwe 
jaar weliswaar al twee weken geleden van start gegaan. Wij waren immers 
aanwezig op de Ronsische Septemberfeesten; op de middeleeuwse markt 
“Allodium” stonden niet minder dan dertien gesjorde shelters, één grote bar, en 
een legertent, allemaal door ons geleverd én geplaatst! Het was fysiek 
ongetwijfeld een enorm zwaar weekend, maar Scouting Durendael heeft 
wederom bewezen dat het met een vaste wil bergen kan verzetten. Ook de stad 
Ronse weet nu dat het op ons kan rekenen! 

Op zondag 16 september vond de eerste activiteit plaats in ons vertrouwde 
lokaal. We mochten maar liefst 73 kinderen, waaronder een groot aantal 
nieuwelingen, verwelkomen! Dat geeft ons meteen de volle goesting om er 
opnieuw een jaar lang keihard tegenaan te gaan. 



Naar jaarlijkse traditie gaat het scoutsjaar echt van start na de Overgang, de 
dag waarop kinderen die oud genoeg zijn van tak veranderen en er ook enkele 
veranderingen gebeuren binnen de leidersploeg. Jammer genoeg moeten we dit 
jaar van twee fantastische mensen afscheid nemen. 

Michelle emigreert naar Kortrijk waardoor het voor haar onhaalbaar wordt om 
elke week aanwezig te zijn op de zondagsactiviteiten. We hebben Michelle 
slechts een jaartje gekend binnen onze groep, maar daarom zal ze niet minder 
gemist worden! 
Na negen mooie jaren dienst moeten we ook van Mieke met pijn in het hart 
afscheid nemen. Stoppen als leiding zijn betekent echter niet stoppen met de 
scouts! Jullie zullen Mieke dan ook wekelijks bij de sluiting zien en bij elk 
evenement mogen we op Mieke’s medewerking rekenen. Ook tijdens het 
paasweekend en tentenkamp zal Mieke niet ontbreken! 

Het slechte nieuws hebben jullie net vernomen, het goede nieuws is dat we twee 
nieuwe personen mogen verwelkomen binnen onze leidersploeg. Martin, die jullie 
allemaal wel kennen, vervoegt zich opnieuw bij de rangen, samen met Ellen, die 
jullie misschien nog kennen als Verkenster enkele jaren geleden. 

Onze nieuwe leidersploeg ziet er dus als volgt uit: 
 Kabouters: Talisa Dutranoit 
 Welpen: Ellen De Meue en Ivo Maes 
 Jongverkenners: Nathalie De Bruycker, Martin Monnier, Nathalie Monnier 

en Chloé Vanheuverswyn 
 Verkenners: Florian Gaffet en Yannick Sadoine 
 Hoofdleiding: Talisa Dutranoit en Detlev Vandendaele 

De bestuursploeg blijft evenwel ongewijzigd: 
 Voorzitter: Herwig Lemaître 
 Schatbewaarder: Annelies Lemaître 
 Secretaris: Nathalie De Bruycker 
 Beheerder: Dirk Delange, Steven Haustraete, Sven Vanbutsele en Detlev 

Vandendaele 

We verwachten iedereen nog steeds elke zondagnamiddag van 14.00 u. tot 17.30 
u. in ons vertrouwde lokaal in de Savooistraat 34. Jullie hebben allemaal al een 
inschrijvingsformulier ontvangen; we vragen dan ook de inschrijvingen zo snel 



mogelijk in orde te brengen. Jullie kind inschrijven bij Durendael kost nog steeds 
€20. Dit bedrag bevat de verzekering, de zondagsactiviteiten en de trimestriële 
Durendaelertjes. Elke zondag kunnen de kinderen een drankje (Cola, Fanta of 
chocomelk) kopen; dit kost €0,50. 

Durendael is een groep die de wetten en tradities van het scoutisme hoog in het 
vaandel draagt! Daarom verwachten we van ieder van onze leden dat zij een 
perfect uniform hebben. Als echte scouts zijn wij fier op ons uniform; het 
onderscheidt ons van andere jeugdverenigingen. 

Het uniform van Scouting Durendael Ronse bestaat uit een beige scoutshemd 
met de juiste kentekens, een blauw-gele das met dasring en een blauwe 
jeansbroek of scoutsrokje. Kentekens, dassen en dasringen zijn bij ons te 
verkrijgen. Voor een beige scoutshemd verwijzen we jullie graag door naar Alpino 
Ronse. 

Zoals jullie weten, hebben wij ook scoutsrokjes, T-shirts en truien van prima 
kwaliteit. Deze zijn niet verplicht, maar als jullie dat wensen, kunnen T-shirts en 
truien wekelijks aangekocht worden in het scoutslokaal; de rokjes dienen bij ons 
besteld te worden en kunnen jullie normaal na een week ontvangen. 

Het scoutsjaar is nog maar net begonnen of we zijn al bezig met de eerste 
voorbereidingen van één van onze grootste evenementen, nl. de 
pannenkoekenbak. De inkomsten van dit soort evenementen gaan integraal naar 
de scoutskas. Regelmatig laten we de kas in geruime mate tussenkomen om 
ervoor te zorgen dat de prijzen voor het paasweekend, tentenkamp en andere 
uitstappen zo laag mogelijk blijven. De voorbije jaren hebben we steeds het 
geluk gehad dat al onze evenementen een succes werden. Daarom kunnen we jaar 
na jaar ons materiaal verder uitbreiden en vernieuwen, want alleen het beste is 
goed genoeg voor jullie kinderen. We hopen dan ook dit jaar opnieuw op jullie 
steun te mogen rekenen. De verdere informatie betreffende de jaarlijkse 
pannenkoekenbak ontvangen jullie binnenkort per brief of mail. 

Scouting Durendael is enorm gegroeid, maar zoals jullie weten zijn vrienden en 
familie nog steeds welkom. Kennen jullie dus iemand die van het scoutsleven wil 
proeven, aarzel dan niet om onze gegevens door te geven! 

We hopen iedereen elke zondag te mogen amuseren met een spetterde activiteit 
en nadien met een brede glimlach uit te zwaaien. Na elke activiteit is onze bar 



trouwens tot 19.00 u. open; we heten iedereen dan ook van harte welkom voor 
een drankje, een knabbeltje en een babbeltje! 

Alle informatie over onze vereniging, kampfoto’s e.d. vinden jullie altijd terug op 
onze site [http://www.scoutingdurendael.be]. Hou zeker de kalender, die 
wekelijks wordt aangepast, goed in het oog. 

De hoofdleiding is steeds telefonisch, via de website of via mail 
[info@scoutingdurendael.be] te bereiken. Voor al jullie vragen, opmerkingen of 
suggesties staan we jullie graag te woord. 

Jullie fiere hoofdleiding, 
Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 

mailto:info@scoutingdurendael.be


Lieve lieve scoutsvriendjes!!! 
 
Langs deze weg wil ik iedereen die ik heb leren  
kennen vanaf het jaar 2003 hartelijk bedanken voor de tot nu 
toe alle mooie momenten, herinneringen, vriendschappen enz.!!! 
99 jaren als leidster is meer dan één derde van mijn leven! De 
scouts heeft me anders doen kijken naar het leven, en me heel 
veel levenswijsheid bijgebracht!! Deze herinneringen kan niemand 
mij afnemen!! Het doet me deugd als ik zie hoeveel ik er sommigen 
onder jullie heb zien opgroeien en die nog steeds paraat staan 
in de scouts! MAAR niet getreurd!! Afscheid nemen van leiding 
betekent niet afscheid nemen van de scouts!!! Ik blijf op alle 
acties, sluitingen e.a. aanwezig! Scouts blijft een deel van 
mijn leven!! Scoutsvriendjes, ik raad jullie 1 ding aan:als je 
de kans krijgt om leider te worden  GO FOR IT!!! 

 
 

VELE SCOUTSKUSJES EN KNUFFELS van MIEKE xxx 

Ansart 2004 Tenneville 2005 La Roche 2006 

Dohan 2007 Tenneville 2008 Dohan 2009 

Stoumont 2010 Bouillon 2011 Dourbes 2012 



 

MET DANK AAN 

ALLE OUDERS EN OUD-LEDEN 
die ervoor zorgden dat het (uit)laden van de vrachtwagens zo vlot verliep 

HUGO EN CHRISTA VANDENBROECKE 
voor het ter beschikking stellen van de vrachtwagen 

GEERT VERSLUYS 
voor het besturen van de vrachtwagen 

 

DIRK EN CATHY DELANGE 
voor het besturen en ter beschikking stellen van de vrachtwagen 

voor het ter beschikking stellen van materiaal 

 



 

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 
Geboortedatum: 7 juli 1989 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

Welpen 

 

Ellen De Meue 
Geboortedatum: 28 april 1994 
Telefoonnummer: 0497 / 49 49 27 
E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 
Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

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

Jongverkenners 

 

Nathalie De Bruycker 
Geboortedatum: 14 april 1990 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

 

Martin Monnier 
Geboortedatum: 23 januari 1990 
Telefoonnummer: 0491 / 07 37 00 
E-mailadres: martino001@hotmail.com 
Totemnaam: Gevoelige Egel 



 

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

 

Chloé Vanheuverswyn 
Geboortedatum: 23 oktober 1990 
Telefoonnummer: 0496 / 64 84 54 
E-mailadres: chloevanheuverswyn@hotmail.com 
Totemnaam: Behulpzame Sifaka 

Verkenners 

 

Florian Gaffet 
Geboortedatum: 10 april 1990 
Telefoonnummer: 0474 / 82 18 07 
E-mailadres: gaffet_florian@hotmail.com 
Totemnaam: Goedgemanierd Trekpaard 

 

Yannick Sadoine 
Geboortedatum: 23 januari 1990 
Telefoonnummer: 0477 / 40 41 21 
E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 
Totem: Ontembare Dingo 

Hoofdleiding 

 

Talisa Dutranoit 
Geboortedatum: 7 juli 1989 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 
Geboortedatum: 13 januari 1987 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



KEN JE BESTUUR 
Voorzitter 

 

Herwig Lemaître 
Geboortedatum: 26 november 1975 
Telefoonnummer: 0496 / 57 27 33 
E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 
Totemnaam: Verwende Poedel 

Secretaris 

 

Nathalie De Bruycker 
Geboortedatum: 14 april 1990 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaître 
Geboortedatum: 6 augustus 1981 
Telefoonnummer: 0476 / 30 35 94 
E-mailadres: annelies.lemaitre@telenet.be 
Totemnaam: Schaterende Baviaan 

Beheerders 

 

Dirk Delange 
Geboortedatum: 20 oktober 1972 
Telefoonnummer: 0495 / 24 02 88 
E-mailadres: info@delange.be 
Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Steven Haustraete 
Geboortedatum: 5 april 1983 
Telefoonnummer: 0498 / 29 95 81 
E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 
Totem: Sportieve Kameleon 



 

Sven Vanbutsele 
Telefoonnummer: 0494 / 75 12 64 
E-mailadres: sven.vanbutsele@telenet.be 
Totemnaam: Snuggere Panda 

 

Detlev Vandendaele 
Geboortedatum: 13 januari 1987 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



 

KALENDER 

 Zondag 23 september: Overgang 

 Zondag 30 september: Vergadering 

 Zondag 7 oktober: Vergadering 

 Zondag 14 oktober: Vergadering 

 Zondag 21 oktober: Vergadering 

 Zondag 28 oktober: Vergadering 

 Vrijdag 2 november: Pannenkoekenbak 

 Zaterdag 3 en zondag 4 november: Uitdeling pannenkoeken 

 Zondag 11 november: Geen vergadering 

 Zondag 18 november: Vergadering 

 Zondag 25 november: Vergadering 

 Zondag 2 december: Vergadering 

 Zondag 9 december: Sinterklaasfeestje 

 Zondag 16 december: Vergadering 

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 
Wat ben ik ongelooflijk blij dat het nieuwe scoutsjaar begonnen is! Ik kijk er 
weer naar uit om elke zondagnamiddag samen met jullie te spelen en te 
knutselen. Ik ben er zeker van dat het nieuwe scoutsjaar nóg beter wordt dan 
het vorige! 

Het vorige scoutsjaar was nochtans ook een jaar om nooit meer te 
vergeten. Weten jullie nog dat de scouts in november niet minder dan 1385 
pakjes pannenkoeken heeft verkocht? Dat zijn, even tellen… euh, héél veel 

pannenkoeken! Wie ook naar onze kaasavond is geweest, kon zien dat er 
ontzettend veel mensen waren die kwamen smullen van de overheerlijke 

kaas. 

In de loop van het jaar kwamen er leuke, nieuwe Kaboutertjes erbij! Met 
een grote groep Kabouters beleefden we in Ruiselede het spectaculairste 
paasweekend ooit! Ook de zondagsactiviteiten waren, zoals altijd, gewoon 
super. Denk maar aan die keer toen Sinterklaas op bezoek kwam, of al die 

zondagen waarop we allerlei mooie dingen in elkaar knutselden, en de 
sportspelletjes, en de bosspelletjes! En niet te vergeten: het zomerkamp in 

Dourbes was gewoonweg TOP!! Ik hoop trouwens dat jullie snel de foto’s 
zullen kunnen zien op de website. 

  



Heel wat kaboutertjes hebben dit jaar bewezen dat ze klaar zijn om over te 
gaan naar de Welpen… Arno, Cato, Felix, Lars, Lena, Lotte, Louis, Madison, 
Nathan, Rosalie, Saartje, en Ynès, ik zal jullie onvoorstelbaar missen, maar jullie 
gaan dat vast en zeker goed doen bij de Welpen; veel succes! 

Er gaan dus maar liefst twaalf Kabouters over naar de Welpen, maar niet 
getreurd: er komen ook nieuwe Kaboutertjes bij! Aangezien die nieuwe Kabouters 
mij nog niet zo goed kennen, zal ik mezelf snel even voorstellen! 

Hallo, mijn naam is Talisa Dutranoit. Ik ben 
geboren op 7 juli 1989 en ben nu dus 23 jaar. 

Ik ben in totaal al achttien jaar lid van de 
scouts (dat is lang, hé!), ik ben nu voor het 

zevende jaar leidster en begin aan mijn 
tweede jaar als hoofdleidster. 

Ik studeer verpleegkunde in Gent en mijn 
hobby’s zijn naar de scouts gaan (natuurlijk!) 

en dansen. 

Zo, nu kennen jullie mij al wat beter! Als ik nog iets ben vergeten te vertellen, 
mag je het mij gerust vragen; je hoeft niet bang te zijn, ik ben altijd heel lief  



Nu komt het moment waarop jullie allemaal zitten te wachten… Welke 
verrassingen mogen jullie van mij verwachten?! 

 
Dat is niet niets! Kom dus zeker elke zondag naar de scouts, want de spelletjes 
worden steeds plezanter, en dat willen jullie niet missen! Om jullie voor te 
bereiden op het nieuwe jaar, zet ik eens de belangrijke zaken op een rijtje: 

Bij de opening van elke vergadering moet één van 
de Kabouters de wet opzeggen. De Kabouterwet 

is: “Akela, wij doen ons best!” Zorg dus dat je hem 
van buiten kan! 

Vergeet ook niet elke zondag 50 cent mee te 
nemen voor een Cola, Fanta of chocomelk! 

Hou de kalender in de gaten op onze website: 
www.scoutingdurendael.be 

Pas je kledij aan aan het weer! Regent het? Doe 
dan een regenjas aan! 

Als je eens niet kan komen, gelieve dan iets te 
laten weten! Mijn telefoonnummer en e-mailadres 

vinden jullie onderaan deze pagina! 

Dan zijn jullie nu volledig klaar voor opnieuw een jaar vol plezier! Ik zie jullie 
allemaal zondag terug, met een brede glimlach en een opperbest humeur! 

 0498 23 70 73  talisa_dutranoit@hotmail.com 

Talisa







 

  

 

  
 



 

 

Dag allercoolste WELPJES!!! 
 

Alles kits met jullie? Hopelijk zijn jullie al bekomen van ons fantastisch kamp in Dourbes? 
Misschien kunnen we jullie even herinneren aan de momenten! 
 

Zoals Jelle die zijn angst voor Gispetto overwon, 

Bram Mortier die graag het aapje uithing aan onze ingang, 

Niels die spontaan meehielp met de grote bergen afwas, 

Olivier onze sportman die loopt als de bliksem bij baseball, 

Lotte die zeer goed zorgde voor de aangespoelde baby, 

Ruben onze schitterende ober van restaurant ‘Chez Durendael’, 

Bram Lemaitre die een held is in opstaan ‘s morgens 

Umtilla die onze ingang zo mooi versierde bij het knutselen 

Cookie die als een pijl door het bos liep als maffiabaas 

Ilya die zo grappig danste op onze p-p-p-PARTY 

Of Thibaut die zo’n heerlijke Sssoep à la Ratatouille maakt, HATSJIE!! 

 

Na zo’n kamp komt er natuurlijk een nieuw schooljaar, maar ook een nieuw scoutjaar!!  En 

dat scoutsjaar begint met een paar veranderingen...  
 

Chloé, die Ivo zo goed opleidde als nieuwe leider, verlaat onze tak om bij de Jongverkenners te 

staan! Ook Femke, Cookie, Olivier, Bram Lemaitre en Niels verlaten ons.. We wensen ze heeeel 
veel succes bij de JVK’s, waar ze het fantastisch gaan doen!  
 
MAAR, niet getreurd, er is ook goed nieuws!  Jullie kennen haar misschien al van twee jaar terug 

bij de Verkenners! Rarara, wie zou dat zijn............... (tromgeroffel......) 
 

ELLEN  

natuurlijk!! Samen met Ivo gaan wij ook dit jaar supertijden beleven!! Misschien is het handig dat 
ze zich even voorstelt? 

 
 

Dag lieve schatjes! 
Ik ben Ellen en jullie kunnen mij altijd even bellen. Mijn totemnaam is Durvende 
Torenvalk en ik hou niet van stoute ‘talk’. Met goede mopjes en raadsels maken 

jullie mij altijd vrolijk en mijn kennis van leuke spelletjes is redelijk behoorlijk. Ik 
hou van spaghetti en ga heel graag op vakantie. Ik ga goed voor jullie zorgen en 
hou niets voor jullie verborgen. Samen met Ivo gaan wij een super jaar beleven, 
dus blijf zeker even kleven. Hopelijk val ik bij jullie in de goede smaak want dat 

maakt deel uit van mijn taak! 
 



 

 

Een nieuw scoutsjaar brengt ook andere dingen met zich mee! Op onze eerste activiteit hadden 
we 4 nieuwe Welpen, die zich hopelijk op ons bosspel hebben geamuseerd! Daarnaast komen er 
ook heel wat Kabouters over naar de Welpen: Rosalie, Lars, Lena, Madison, Lotte, Cato, Felix, 
Louis, Arno, Saartje, Nathan en Ynès, die we ook zéér welkom heten!  
 
En dan nu nog een verrassing! Deze zaken staan op de agenda van dit jaar! 
 

 Snoep, snoep en nog meer snoep! 
 Tasten in het duister! 
 Zoek de 6438982 verschillen! 
 Waar is die meneer met zijn baard? 
 TOP SECRET 
 en véél meer, maar dat verklappen we niet! 

 
We hebben er echt zin in en we gaan ons uiterste best doen om jullie leuke activiteiten en kampen 
te bezorgen! 
 
Vergeet trouwens op de activiteiten jullie 50 cent voor een drankje, jullie mooie glimlachen en 
eventueel een vriendje of vriendinnetje niet! Zij zijn altijd welkom!! 
 

Tot snel, Ellen en Ivo ! 
 

      Ellen: ellendemeue@hotmail.be                                               Ivo: ivo.maes@hotmail.com,  
                0497494927            0473464366 
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Mopjes 
 

Een jongen gaat met zijn pas gekochte hond naar de dierenarts. Eindelijk is hij aan de beurt en 
komt met zijn hond de behandelkamer binnen. 
“En?”, vraagt de dierenarts, “wat is het probleem?”. “Nou”, zegt de eigenaar van het beest, “ik heb 
hem gekocht om te waken, maar elke keer als de bel gaat, dan gaat mijn hond in de hoek zitten”. 
De dierenarts wrijft eens vakkundig over zijn kin en zegt tenslotte: “ja…dat doen boxers”. 
 
 
Wat zegt een dom blondje tegen een koe als die boe zegt? 
“Doe niet zo gek, ik heb je allang gezien!” 
 
 
Keesje komt bij z’n leraar. “Ik word gepest meneer, ze noemen me allemaal schele Keesie” 
Zegt z’n leraar: “Wat kan jou dat nou toch schelen Keesie” 
 
 
Er word aan de deur gebeld, Jantje doet de deur open. Een man staat voor de deur en vraagt: "is 
je vader thuis". Jantje zegt: "Nee, hij is overreden door een tractor". De man vraagt: "Is je moeder 
thuis?"  "Nee, zij is overreden door een tractor" De man vraagt: "Is je zus thuis?" "Nee, ook zij is 
overreden door een tractor". De man vraagt: "Wat doe jij eigenlijk?" 
Jantje zegt: "Tractor rijden" 
 

 

 



 

 

Liefdesappels (Pommes d'Amour) 
 

Ingredienten voor 4 Personen: 
 

 4 kleine appels (Jonagold) 
 4 houten saté prikkers 
 400 gr fijne kristalsuiker 
 250 ml bronwater 
 1 theelepel azijn 

 enkele druppels rode kleurstof voor voeding 
 
Bereidingswijze 
 
Reinig de appels grondig onder warm stromend water. Verwijder de steeltjes en steek er de 
satéstokjes in.  
 
Meng het water met de suiker en de azijn in een kookpot en breng het geheel zachtjes aan de 
kook. Laat de massa op zacht vuur indikken tot ze karamelkleurig wordt. (Niet roeren). Voeg de 
rode kleurstof toe en laat nog even inkoken.  
 
Haal de pan van het vuur, hou ze schuin en draai er de appels in rond tot ze volledig bedekt zijn. 
Laat ze even afdruipen en plaats ze daarna op een schotel met kristalsuiker. Laat ze goed 
afkoelen.  
 
De kleurstoffen voor voeding kan je vinden in de meeste grootwarenhuizen in de afdeling gebak. 
Je kan het eventueel vervangen door wat sap van rode bieten. 
 
 
 
 
 
 



Hellooooooooo JVK’s!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraleer wij jullie vertellen wie 
jullie nieuwe leiding wordt, welke 

JVK’s erbij komen en weggaan, 
willen wij toch even terugblikken 

op een megasjiek, 
fantastisch, onvergetelijk, zalig, 

magnifiek, leuk, bombastisch, 

schitterend,… 

KAMP!! 



Wist je dat… 
- de Patrouille van Alex verkozen is tot beste patrouille van het kamp? 
 
- we heel tevreden zijn dat jullie zich al bij al goed hebben gedragen op kamp? 
 
- Manou een nieuw huisdiertje had, die ze maar niet in de steek wou laten?  
   (Een teek heel dicht bij haar oog) 

 
- Wij een originele ingang hadden? De mensen konden al van ver  
   zien dat wij het prachtige Disney-kasteel gesjord hebben! 

 
- we op de eerste dag nog hulp nodig hadden van de foerage om een deftig kookvuurtje  
   te maken? 
 
- we na één keertje koken alles al perfect zelf konden doen? 
 
- we de leiding hebben proberen vergiftigen door ook bruine zeep aan de binnenkant van  
  de pannen en potten te smeren? 
 
- wij woudloperskeuken hebben gedaan, maar de leiding al bij al het    
  grote werk heeft gedaan en wij hen dus het volgende scoutsjaar     
  zullen belonen door de woudloperskeuken voor hen te doen?  

 
- de Dourbenaars misschien toch niet zo’n fijne mensen waren? 
 
- de JVK’s ALTIJD problemen veroorzaken als ze hide-and-seek spelen ;-) !! 
 
- de JVK’s ook nog graag met poppen spelen? 
 
- we wat hebben geavonturierd op onze staptocht, maar sommige JVK’s al wat begonnen  
  zagen? 
 
- jullie leiding echt wel een héél wijs kamp achter de rug heeft en jullie daar enorm  
  dankbaar voor is? 
 
- er dit scoutsjaar heel wat zal veranderen en dat je om te weten wat de volgende  
   pagina moet lezen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een lange, leuke, zonnige, rustgevende, zotte vakantie 
herbegint het schooljaar ! En jaja, dat brengt inderdaad 
wat minder leuke dingen met zich mee.. Zoals school, 

toetsen, een pakske huiswerk op uw bureau, ambetante 
leerkrachten (behalve de leerkrachten die in de scouts 

zitten ;-) ), … MAAR september brengt ook positieve 
dingen met zich mee, zo betekent het ook tijd voor een 

nieuw scoutsjaar!!  En we hebben jullie al heel erg gemist 
sinds kamp hoor! (Alleen jullie gezaag hebben wij niet 
gemist! ;-) ) Daarom hebben we van alles voor jullie in 

petto! Maar hierover straks meer.. 

 

Eerst hebben we een paar nieuwtjes voor jullie ! We krijgen er namelijk een 
aantal nieuwe, stoere JVK’s bij ! Cookie, Olivier, Bram, Niels & Femke staan 
al te popelen om jullie te vergezellen. Misschien moeten jullie deze keer 
jullie best doen om ze niet af te schrikken  ! Jammer genoeg betekent dit 
wel dat we afscheid moeten nemen van Nick en Jens. 

Ook bij de leiders verandert er van alles ! Met veel traantjes en pijn in het 
hart neemt Mieke afscheid van ons. Geef ze dus maar een dikke, troostende 
knuffel want ook voor haar is dit héél zwaar!  

Maar niet getreurd! Nathalie wordt in haar ZWARE taak als jullie leidster 
bijgestaan door niemand minder dan: 

- helemaal terug van weggeweest, Martin 

- en van bij de Welpen, Chloé! 

- en de oudste zotte doos als helpende hand, Nathalie M. 

 

            
    

 

 

 

 

Nu, welke zotte activiteiten kunnen jullie van die nieuwe leidersgroep 

verwachten? Want een nieuwe leid(st)er wil zeggen nieuwe 
inspiratie! 

• Die Jongverkenners kunnen precies wel kaartlezen !  
• Gene paniek !  
• Wie kan er hier het beste sjorren?  
• MMM… Dat ruikt hier wel lekker ze ! 
• Back to the army!!! (Tiens, tiens, waarom dit?) 

 



Voor we afscheid nemen van jullie, geven we nog een aantal tips mee, 
waarmee jullie ons heel blij kunnen maken! 

 

Kom iedere zondag met je grootste smile, 
dat is voor iedereen plezant ! 

 
 

 

Als je eens niet kan komen, stuur ons dan een smsje of een 

mailtje ! 
P.S.: Briefjes per postduif mogen ook, maar vraag dan steeds een 
ontvangstbevestiging! (Ze blijken nogal onbetrouwbaar) 

  
  

Breng ook 50 cent mee voor een drankje! 

 

 

Draag je hemd ! Als scout ben je trots op je mooie uniform. (Controleer 
eens of bij jou ook alles op de juiste plaats hangt!) 

 

      Zorg dat je je wet kent. Het lijkt misschien een beetje moeilijk,  
maar oefening baart kunst ! 

 

 

 

Groetjes, kusjes, knuffels !!! 
Jullie leiding,  
Chloé: chloevanheuverswyn@hotmail.com , 0496/64.84.54 
Martin: martino001@hotmail.com, 0491/07.37.00  
Nathalie : nathalia02@hotmail.com , 0474/86.56.11 

Nathalie m : nathalie.monnier@skynet.be , 0479/90.13.27 

mailto:chloevanheuverswyn@hotmail.com
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Yo verkenners, 
Wat vliegt de tijd toch ! 
Alweer een zomerkamp op ons palmares, vol met leuke en iets minder 
leuke momenten, met veel liefde, veel gesjor, maar vooral veel 
herinneringen ! Of dat hopen we toch.  
 
Hoe dan ook, een nieuw jaar, dus hier en daar wat veranderingen; 
 

• Leider Florian en leider Yannick blijven trouw op post. 
• Jongverkenners Jens en Nick komen bij de Verkenners. 
• We verwelkomen Arne Cambier terug in het Durendael-team! 

 
Wat kan je dit jaar van ons verwachten ? 

• Droeven apotheker spel 
• Paintball 
• Verkennersweekendje 
• Kookvergadering 
• Peking Express 
• Expeditie Robinson 
• …etc… 

 
  BELANGRIJK !!! GELIEVE TEGEN VOLGENDE VERGADERING 
ALLEMAAL JULLIE WET TE KENNEN 
 
Nog een aantal belangrijke puntjes zijn; ALTIJD iets laten weten als je 
NIET aanwezig kan zijn en zolang het weer gunstig is kom je met de 
FIETS ! 
 
Alvast dank ! 
 
 
Vriendelijke groeten van uit onze zetel. 
 
 
 

Florian         Yannick 



En nu wat paginavulling 
 

 
 

 
 



 
Nog meer vulling 
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