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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Het eerste trimester is achter de rug en alweer hebben we een en ander kunnen 

verwezenlijken. Onze pannenkoekenbak was wederom een enorm succes: maar 

liefst 1261 pakken (dat zijn 8827 pannenkoeken!) hebben we vers gebakken, 

verpakt en verkocht. Dat kon nooit zonder de steun van onze leden en hun ouders. 

Heel veel mensen hebben hun verkochte pakken zelf afgehaald en uitgedeeld; dat 

is tijdens zo'n zwaar weekend de grootste steun die we kunnen krijgen, waarvoor 

dus onze oprechte dank! Hopelijk kunnen we volgend jaar terug op jullie massale 

steun rekenen.  

Verder hebben we nog groot nieuws. Zoals de meeste onder jullie waarschijnlijk 

wel al gemerkt hebben, zijn er nieuwe deuren geplaatst in ons scoutslokaal. De 

deuren zijn brandwerend en zorgen voor een snellere opwarming van de lokalen. 

Op veiligheid wordt er bij Scouting Durendael niet bespaard! Dankzij een 

uitstekende samenwerking tussen het bestuur van Scouting Durendael en stad 

Ronse is dit op heel korte tijd gerealiseerd. We willen dan ook het stadsbestuur 

bedanken voor de steun die zij aan jeugdverenigingen geven. 

Zoals elk jaar is het tweede trimester van Scouting Durendael begonnen met een 

examenstop. Wij hopen dat onze leiders goede resultaten behalen en mee kunnen 

op kamp ☺ We kunnen nu volop uitkijken naar het tweede trimester van dit 

scoutsjaar. Verder in dit Durendaelertje vinden jullie de kalender met een 

overzicht van alle geplande activiteiten. Daarnaast raden we jullie ook aan om de 

site goed in het oog te houden, want die wordt wekelijks geüpdatet met eventuele 

wijzigingen. 

We kunnen jullie alvast met trots de datum van onze jaarlijkse kaas- en vleesavond 

meedelen. Die zal doorgaan op zaterdag 28 maart en dit opnieuw in de grootste 

zaal van Ronse; inderdaad, het COC wordt dan omgetoverd tot een plaats waar 

gezelligheid en lekker eten op de eerste plaats staan. Noteer die datum dus alvast 

in jullie agenda! Verdere informatie hierover ontvangen jullie binnenkort per brief.  

Ook de data van ons jaarlijks paasweekend kunnen we jullie alvast doorgeven: van 

donderdag 9 tot zondag 12 april trekken we er weer op uit. Wat, waar en hoe blijft 

natuurlijk nog een verrassing. Onze jeugdwerking draait natuurlijk niet enkel om 



evenementen, weekends of kampen. Ook onze zondagsvergaderingen zijn heel 

belangrijk. Wij hopen jullie dan ook massaal wekelijks te mogen ontvangen. 

Enkele aandachtspunten: 

 Zorg elke activiteit voor 50 eurocent, zodat je een drankje hebt en onze 

boekhouding klopt. 

 Draag elke activiteit het uniform. Met het dragen van het uniform toon je 

dat je scout bent en verwijs je naar de waarden van de beweging. Het 

uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om hun verbondenheid te 

tonen. 

 Kom elke activiteit op tijd en verwittig de leiding indien je niet kan komen. 

Gelukkig Nieuwjaar en vooral een goede gezondheid! Groetjes op z’n scouts! 

Jullie hoofdleider, 

Monnier Martin 

(0491 / 07 37 00) 



 

 

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/about_us.php]. 



 

 

KEN JE 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. 



 

 

KEN JE LEIDING 

Kabouters 

 

Renée Meewis 

Geboortedatum: 14 mei 1998 

Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53 

E-mailadres: renee.meewis@gmail.com 

Totemnaam: Pronkende Scholekster 

 

Jens Vanbutsele 

Geboortedatum: 11 juni 1998 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Ruben Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0493 / 18 47 17 

E-mailadres: vanderhaeghenruben@hotmail.com 

Totemnaam: Bedachtzame Sifaka 

Welpen 

 

Arne Cambier 

Geboortedatum: 10 oktober 1996 

Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99 

E-mailadres: arnecambier@hotmail.com 

Totemnaam: Dankbare Spiesbok 

 

Thibaud Dalgan 

Geboortedatum: 12 juli 1997 

Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 

E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 

Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 

 

Jonas De Tavernier 

Geboortedatum: 15 november 1998 

Gsm-nummer: 0471 / 72 27 93 

E-mailadres: jdetav98111527552@gmail.com 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 



 

 

Jongverkenners 

 

Nick Foulon 

Geboortedatum: 20 maart 1997 

Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 

E-mailadres: foulonnick@gmail.com 

Totemnaam: Wijze Kaketoe 

 

Bram Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

 

Arne Verplancken 

Geboortedatum: 21 april 1997 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

 

Ellen De Meue 

Geboortedatum: 28 april 1994 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Ivo Maes 

Geboortedatum: 12 juni 1994 

Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 

E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 

Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Martin Monnier 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 

E-mailadres: martino001@hotmail.com 

Totemnaam: Gevoelige Egel 

 



 

 

KEN JE BESTUUR 

RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter 

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

Secretaris 

 

Mieke De Buysscher 

Geboortedatum: 12 november 1987 

Gsm-nummer: 0474 / 58 40 88 

E-mailadres: mieke_db@hotmail.com 

Totemnaam: Geliefde Barry 

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaitre 

Geboortedatum: 6 augustus 1981 

Gsm-nummer: 0491 / 35 24 15 

E-mailadres: annelies.lemaitre@hotmail.be 

Totemnaam: Schaterende Baviaan 

Beheerders 

 

Dirk Delange 

Geboortedatum: 20 oktober 1972 

Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 

E-mailadres: info@delange.be 

Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jens Deriemaeker 

Geboortedatum: 27 november 1990 

Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 

E-mailadres: jderiemaeker @gmail.com 

Totemnaam: Vriendelijke Collie 



 

 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

 

Nathalie Monnier 

Geboortedatum: 15 maart 1983 

Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 

E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 

Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Talisa Dutranoit 

Geboortedatum: 7 juli 1989 

Gsm-nummer: 0498 / 23 70 73 

E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 

Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

 



 

 

KALENDER 

 Zondag 18 januari: Vergadering 

 Zondag 25 januari: Vergadering 

 Zondag 1 februari: Vergadering 

 Zondag 8 februari: Vergadering 

 Zondag 15 februari: Geen vergadering 

 Zondag 22 februari: Vergadering 

 Zondag 1 maart: Vergadering 

 Zondag 8 maart: Vergadering 

 Zondag 15 maart: Vergadering 

 Zondag 22 maart: Vergadering 

 Zaterdag 28 maart: Kaasavond 

 Zondag 29 maart: Geen vergadering (kaasavond) 

 Zondag 5 april: Geen vergadering (voorbereiding paasweekend) 

 Donderdag 9 april t.e.m. zondag 12 april: Paasweekend 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waar de kalender 

wekelijks wordt aangepast, in het oog! 



 

 

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 

 



Dag Kaboutertjes!!  

 

Het was super leuk om Sinterklaas op bezoek te 

hebben! We hebben mooie tekeningen gemaakt en 

zongen toffe liedjes voor hem!  En niet te vergeten, al 

die cadeautjes! Groot en klein! Maar ook Kerstmis was 

weer heel erg fijn!  

 

Het nieuwe jaar heeft ook weer aangeklopt en staat al klaar met een hoop 

nieuwe verrassingen en leuke momenten! Ook in de scouts gaan we weer veel 

plezier maken!  

Want wat kan je zoals verwachten dit jaar? 

- Leuke Kaboutertjes om samen mee te spelen! 

- Superleuke activiteiten om samen van te smullen!  

- En een gigaleuk paaskamp dat je zeker niet wil missen! 

 

Inderdaad, het paaskamp komt weer dichterbij! Joepieee!                                              

En wij als leiding kijken er al vast enorm naar uit! Julie toch ook? 

Het zal immers weer een reuzeleuk kamp worden! 

  

Nog even dit… 

 

Wat mag ik niet vergeten als ik naar de activiteiten kom? 
 

- Mijn 50 cent voor een drankje ;) 

& 

- Een goed humeur en een brede glimlach! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even gek doen! ;) 



Ontwerp je eigen paasei! ;)  

 

 

 



 

 

 



 



WELPJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

UUUUUUUUUUUUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Het was weer een fantastisch jaar met jullie allemaal! De 

Sint en de Kerstman waren heel blij met de scouts en 

hebben jullie (en ons) heel veel lekkers en leuks bezorgd! Met alle cadeaus die 

de leiding heeft gekregen, zullen we veeeel leuke nieuwe spelletjes kunnen 

spelen zoals: 

• Manillen 

• Poker 

• Solitaire 

• Pijkezot jagen 

En nog veeeeeeeeeeeeeel meer. Maar als dat niet fantastisch genoeg klinkt, 

hebben we nog veel meer andere dingen voor jullie in petto: modder, verf, 

blauwe plekken, zweet en tranen. Dat wordt leuk!! 

Wij hopen dat jullie nog altijd even graag naar de scouts komen en jullie lieve 

leiders nog altijd even graag zien ;) Want wij zien jullie heeeeeeeel erg graag, en 

willen het nieuwe jaar graag starten in stijl door superleuke activiteiten te 

hebben iedere zondag :D 

Maar dat zal natuurlijk alleen maar kunnen met jullie inzet!! 

 

Dus komen naar de scouts is de boodschap!!!! 

Groetjes, 

Jonas, Arne en Thibaud :D 

 

Als er nog vragen zijn: 

Thibaud Dalgan – thibaud.dalgan@gmail.com – 0474085545  

Arne Cambier – Arnecambier@hotmail.com - 0495372099  

Jonas de Tavernier – jdetav98111527552@gmail.com – 0471722793 

Hier zijn een paar tekeningen als voorproef op wat jullie allemaal te wachten 

staat!



 

 

Een nog een kleine herinnering aan wat spijtig genoeg al voorbij is ;( 



 

 
 



Dag beste Jongverkenners!  

Nu de kerstversiering eindelijk opgeborgen wordt ('t werd tijd) en de Kerstman rustig gaat 

overwinteren en plaats maakt voor ons formidabel zomerweer (sarcasme), willen we jullie toch nog 

eens een gelukkig Nieuwjaar wensen en alles wat je belieft in 2015. 

Voor wat hoort wat natuurlijk en dus hopen we dat jullie dit jaar de braafste JVK's gaan zijn van heel 

België! 

Jullie leiding heeft in elk geval al voornemens gemaakt voor 2015:  

- Ervoor zorgen dat jullie activiteiten altijd supermegaawesomeniceleuk gaan zijn!  

- Elk weekend aanwezig zijn (zelfs als er geen activiteit is! ☺). 

- Ervoor zorgen dat het lokaal (dat jullie altijd supervuil maken) elke week proper te houden. 

- Jullie aanmoedigen om al jullie vriendjes mee te nemen. 

- En niet te streng zijn (als ge allemaal braaf blijft). 

 

Activiteiten voor 2015: 

• zwangerschap van Kipkonijn 

• Kabouter Wesleytocht 

• Ultimate Survival 

• Stadsspel 

• Megasuperformidatische quiz 

• Enzoverder enzovoort 

 

Greetz van uw verheven leiding 

  



Moppentijd! 

Hoe weet je zeker dat je te dik bent? 

Als je op het strand ligt te zonnen en een Greenpeace-activist u probeert terug te rollen naar zee. 

Een man heeft een jackpot gewonnen en gaat helemaal opgewonden naar huis. “Truus, pak 

je koffers maar in” zegt de man. “Wat is er dan aan de hand?” vraagt zijn vrouw. “Ik heb 2 

miljoen gewonnen met de lotto!” zegt de man met een opgewonden stem. “Wauw, dat is 

prachtig!” zegt zijn vrouw. ”Wat moet ik dan inpakken, winter of zomerkleding?” “Dat boeit 

me helemaal niks” zegt de man. “Als je nu maar gewoon opdondert” 

Ik wil graag dood gaan wanneer ik slaap, net als mijn opa.  

Niet schreeuwend en in paniek zoals de passagiers die hij vervoerde. 

Een dom blondje word aan de kant gezet door een agent. De agent vraagt of ze een blaastest 

wil doen. Het domme blondje doet vervolgens haar bril af en de agent vraagt: “Waarom doe 

je die bril af?” Waarop het domme blondje antwoordt: “Dat is toch weer 2 glazen minder!” 

Sla nooit iemand met een bril.  

Sla hem met de hand, dat komt harder aan. 

Ik was laatst in een café en zei tegen de barman: “Zou ik 2 bier en een witte wijn mogen voor 

dat het gezeik begint?” Ik drink snel mijn drankjes op en bestel gelijk nog een keer hetzelfde. 

Deze keer drink ik nog sneller mijn drankjes op en zeg ik opnieuw tegen de barman: “Zou ik 2 

bier en een witte wijn mogen voor dat het gezeik begint?” De barman vraagt: “Heb je wel 

geld bij je?” Waarop ik zeg: “Kijk, daar begint het gezeik al." 

 



Dag VK’s, 

 
Eerst en vooral wensen wij jullie een super 2015! De leiding heeft zichzelf 
gepermitteerd om voor jullie al wat goeie voornemens op te schrijven: 

 
-Een goeie gezondheid! 
-Ongelofelijk hoge resultaten halen op ‘t school! 

-Een goed lief vinden (als je nog dat nog niet hebt)! 
-Als je wel al een lief hebt, een romantisch 2015! 
-En als je wel al een lief hebt, maar hij/zij werkt op u zenuwen: een goeie 

break-up! 
-Elke zondag naar de scouts gaan! En als dat toch niet lukt, laten weten (tot 
nu toe lukt dat altijd goed via onze Facebook-groep). 

-Nie neuten, nie plooien! Verkenners zijn harder dan steen, en dat gaan jullie 
nog maar eens moeten bewijzen het komende jaar!  
-En een nieuwe profielfoto (dit geldt vooral voor Ahrend) 

 
En als cadeau voor jullie nieuwjaar, hebben we nog het volgende:  
 

HET GROTE VERKENNERS-ABC van 2015 
 
 

A: Ahrie 
B: Blaren. En vooral die op jullie voeten na de 24-uurtocht 
C: Chucky! Die jullie nooit op tijd konden vinden… 

D: Dubsmash! (They see me rollin, they hatin’) 
E: Eikeees   
F: Nee geen f*ck you gasten... tsss, fazanten da wel 

G: Gaat nog?  
H: #  
I: Ieper! In West-Vloanderen words wunder ip Poasweekend zin geweest wi 

J: Jesuischarlie (for real e gasten, nee ma echt) 
K: Kaarten voor de Kaasavond verKopen  
L: Het zijn drie prachtige, sterke, intelligente mensen en het eindigt met 

’ding’ (zoals lekker ding) 
M: Majong is een chinees  
N: Nergens beter dan de scouuuuts  

O: Ottentottententententoonstelling  
P: Pannenkoekenbak duu-uuuuh  
Q: QT  

R: Random  
S: Sjorren natuurlijk!! Maak jullie sjor-handen maar al klaar voor het groot 
kamp ;) 

T: Twerkeeuh 
U: Uithoudingsvermogen bij VK’s is the best 
V: Verkenners zijn de beste! 

W: Wrecking Ball! 
X: XOXO Gossip Girl (voor de girlies)  
Y: YOLOOOOOOOOOO 

Z: Zever in pakskes op Zondag  
 
Groetjes  

 
Ellie, Ovi en Martino 
  



 

 
Hier nen hotdog: 
 

 
 

 
Tis winter, maar dat is geen excuus om niet te sporten bende kamerplanten! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Hier een mopje (niveau Ellen) 
 

 
 
Hier een lifehack: 

 

 
X 



 
En voor de vrouwen: 
 
 
 



 




