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Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Wat een topjaar hebben we weer achter de rug! Onze grote acties zoals de 
pannenkoekenbak en de kaasavond waren een groot succes, de activiteiten waren 
mega, we hebben verder geïnvesteerd in ons lokaal en materiaal en hebben het 
jaar afgesloten met een schitterend kamp. Het weer viel dit jaar spijtig genoeg 
wat tegen, maar dat heeft ons niet kunnen tegenhouden om er een onvergetelijke 
belevenis voor onze jongeren van te maken. Ook de leiding en foerageploeg 
hebben er met volle teugen van genoten. Dit alles kan enkel gerealiseerd worden 
dankzij het enthousiasme en de inzet van de volledige leiders- en bestuursploeg, 
maar ook dankzij de steun van jullie, de ouders, die ons steeds weer het 
vertrouwen schenken. Iedereen dankuwel hiervoor! 

We kijken al met veel goesting uit naar het komende scoutsjaar. Zoals jullie 
verder in dit Durendaelertje kunnen lezen, zullen er bij de leiding een paar 
wijzigingen plaatsvinden. Talisa en Detlev geven de fakkel van hoofdleider door 
aan Martin. Wees gerust, ze verlaten ons niet, maar zullen zich als Dagelijks 
Bestuur meer concentreren op het voorbereiden van de grote acties en alles wat 
er achter de schermen komt kijken bij de werking van onze vereniging. Een dikke 
merci aan hen beiden voor hun jarenlange inzet en schitterend werk. Mede 
dankzij hen zijn we vandaag een mooie, succesvolle vereniging met meer leden 
dan ooit. Martin zal de (vernieuwde) leidersploeg coachen en zorgen dat de 
zondagsactiviteiten vlekkeloos verlopen. Bij deze wens ik Martin veel succes met 
zijn nieuwe taak!  

Ook onze leidersploeg krijgt een verjongingsbeurt: Nathalie en Yannick hebben 
er een lange en vruchtbare periode als leider opzitten en maken plaats voor vier 
nieuwe leiders. Ook hen wil ik bedanken voor alle steun, inzet en vriendschap. 
Niet getreurd, we zien hen ongetwijfeld nog veel terug! Er komen dus vier 
nieuwe, jonge, enthousiaste leiders bij. Dit is heel goed nieuws en bevestigt dat 
we veel vertrouwen hebben in de toekomst. Ik laat de eer aan de hoofdleiding om 
de namen bekend te maken, maar wens onze “juniors” alvast veel inspiratie en 
doorzettingsvermogen toe. Ik ben ervan overtuigd dat ze alle vier een mooie 
carrière als leider tegemoet gaan. 

Onder het motto “stilstaan is achteruitgaan”, willen we steeds blijven 
veranderen, verbeteren en investeren in de toekomst en dit met slechts één 



doel: het welzijn van jullie kinderen, onze jongeren. Hopelijk mogen we blijven 
rekenen op de steun en het vertrouwen van elk van jullie. Samen maken we er een 
spetterend scoutsjaar van! 

Ondertussen groet ik jullie op z’n scouts, 

         Jullie voorzitter, 
         Herwig 



Beste Durendaelers, 

Wat een fantastisch kamp was dit alweer! Ondanks het slechte weer zijn we er 
terug in geslaagd er een onvergetelijk kamp van te maken. Langs deze weg willen 
wij nogmaals iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen voor het 
welslagen hiervan!! 

Het kamp is nog maar net achter de rug, maar toch is het nieuwe scoutsjaar al 
volop uit de startblokken geschoten. Een nieuw scoutsjaar brengt ook steeds 
enkele veranderingen met zich mee binnen de leiding en het bestuur. Dat is ook 
dit jaar niet anders. 

Jammer genoeg nemen we afscheid van twee leiders. Ten eerste is dat Yannick 
Sadoine, een leider die uitgegroeid is van een ‘Ontembare Dingo’ naar een 
verantwoordelijk en betrouwbaar iemand. Hij heeft doorheen de jaren een eigen 
unieke manier van leiding geven gecreëerd, en met succes. Ook Nathalie De 
Bruycker willen we bedanken voor haar jarenlange inzet binnen verschillende 
takken. Ze heeft zich als all-round, creatieve en gemotiveerde leidster bewezen 
over de jaren heen. Met haar grote dosis fantasie en inzettingsvermogen zorgde 
ze voor menig memorabele activiteiten. Bedankt aan beiden! 

Met samen meer dan 40 jaar ervaring binnen het scoutsgebeuren, van kabouter 
tot hoofdleid(st)er, kunnen wij, Detlev en Talisa, terugkijken op een prachtige 
tijd binnen Durendael. Met een nieuwe, gemotiveerde, en jongere generatie voor 
de deur hebben wij besloten de fakkel van het hoofdleiderschap door te geven, 
en dit aan een scout in hart en nieren, met een sterke verantwoordelijkheid, die 
respect afdwingt, en die het leiderschap over de nieuwe leidersploeg met de 
volle motivatie op zich gaat nemen: Martin Monnier!! Wij wensen Martin alle 
succes toe! Stoppen als hoofdleid(st)er betekent niet stoppen als scout. Zoals 
jullie zien, zijn we gezakt van twee hoofdleiders naar één. Wij hebben dan ook 
besloten samen met Herwig het Dagelijks Bestuur verder op ons te nemen. 
Martin zal zich dus vooral focussen op leiding, kinderen en activiteiten, terwijl 
het Dagelijks Bestuur het dagdagelijkse van de organisatie op zich neemt. 

De rest van het bestuur blijft ongewijzigd, wat ons tot volgende verdeling 
brengt: 



Raad van Bestuur: verantwoordelijk voor het hele gebeuren achter de 
schermen, de boekhouding en de administratie 

 Voorzitter: Herwig Lemaitre 
 Secretaris: Mieke De Buysscher 
 Schatbewaarder: Annelies Lemaitre 
 Beheerders: Steven Haustraete, Detlev Vandendaele, Dirk Delange, 

Nathalie Monnier en Jens Deriemaeker 

Dagelijks Bestuur: verantwoordelijk voor o.a. de dagdagelijkse werking, de 
organisatie van acties en festijnen en de aankoop van materiaal 

 Herwig Lemaitre 
 Detlev Vandendaele 
 Talisa Dutranoit  

Hoofdleider: leider van de leidersploeg, verantwoordelijk voor onze kinderen, de 
activiteiten, het lokaal, de bar en de communicatie tussen de ouders en het 
scoutsgebeuren.  

 Martin Monnier 

Heel wat veranderingen dus, maar met deze gemotiveerde ploeg staan wij te 
popelen om aan een prachtig scoutsjaar te beginnen.  

Graag willen wij de leiding, het bestuur, en vooral de ouders bedanken voor het 
vertrouwen dat wij jarenlang van jullie gekregen hebben! 

Ondertussen groeten wij jullie op z’n scouts, 

Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 



Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Wat een fantastisch scoutsjaar hebben we er opnieuw opzitten: een 
geslaagde pannenkoekenbak en kaasavond, toffe zondagsactiviteiten, en 
een onvergetelijk paasweekend en groot tentenkamp!  

Ons kamp te Bomal was er ondanks het slechte weer eentje met een 
vlotte voorwacht, geniale activiteiten en een snelle nawacht, 
gecombineerd met lekker eten; een kamp om in te kaderen dus. Wij willen 
nogmaals de leiding en bestuursploeg bedanken voor het welslagen 
hiervan. De volledige maand juli hebben zij zich (bijna) elke avond ingezet: 
inkopen moesten worden gedaan, het kampbord moest worden geschilderd, 
erevlaggen moesten worden gemaakt, activiteiten moesten worden 
voorbereid, alle bakjes en materiaal moest worden gevuld en gesorteerd, 
het menu moest worden gemaakt, noem maar op! Het feit dat hun rol als 
leid(st)er of bestuurslid een compleet vrijwillige hobby is, waarbij we nog 
eens discipline, verantwoordelijkheid, tijd, inspiratie, motivatie en 
enthousiasme vragen, én het feit dat zij dit allemaal willen geven voor het 
kleine Durendael, bewijst dat we supergoed bezig zijn.  

Met al deze mooie herinneringen in ons achterhoofd willen we ons nu 
volledig concentreren op het nieuwe scoutsjaar. Wij gaan met alle plezier 
de uitdaging aan om ook met dit scoutsjaar minstens het vorige te 
evenaren. De sluiting na de Overgang op 21 september was zoals altijd de 
effectieve start van het nieuwe scoutsjaar. Vanaf dat moment start elk 
lid in zijn nieuwe tak. 

Op dat moment worden ook de veranderingen binnen de leiders- en 
bestuursploeg meegedeeld, en dit jaar is geen uitzondering. Jammer 
genoeg moeten we afscheid nemen van enkele mensen. Binnen de 
leidersploeg nemen Yannick Sadoine en Nathalie De Bruycker afscheid van 
Durendael. Het goede nieuws is dat we vier nieuwe gemotiveerde leiders 
mogen verwelkomen: Renée Meewis, Jens Vanbutsele, Arne Cambier en 
Jonas De Tavernier maken de grote overstap van Verkenner naar leider.  

Ons leiders- en bestuursploeg voor dit jaar ziet er dus als volgt uit: 



LEIDERSPLOEG 

Kabouters: Renée Meewis, Jens Vanbutsele en Ruben Van Derhaeghen 
Welpen: Thibaud Dalgan, Arne Cambier en Jonas De Tavernier 
Jongverkenners: Nick Foulon, Bram Van Derhaeghen en Arne 
Verplancken 
Verkenners: Ivo Maes, Ellen De Meue en Martin Monnier 
Hoofdleiding: Martin Monnier 

RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter: Herwig Lemaitre 
Secretaris: Mieke De Buysscher 
Schatbewaarder: Annelies Lemaitre 
Beheerders: Dirk Delange, Steven Haustraete, Nathalie Monnier en 
Detlev Vandendaele 
Beheerder/Webmaster: Jens Deriemaeker 

DAGELIJKS BESTUUR 

Talisa Dutranoit, Detlev Vandendaele & onze voorzitter Herwig 
Lemaitre 

Met deze vernieuwde, gemotiveerde leiders- en bestuursploeg doen we 
steeds ons uiterste best om alles te geven voor jullie kinderen. Wij 
verwachten iedereen nog steeds elke zondagnamiddag van 14.00 u. tot 
17.30 u. in ons vertrouwd lokaal in de Savooistraat 34. Wij zijn een ploeg 
die de oude waarden van scoutisme wil blijven nastreven en respecteren 
en we verwachten dan ook iedereen elke week in perfect uniform. Dat 
bestaat uit een beige scoutshemd, met de juiste kentekens, een blauw-
gele das met dasring, en een jeansbroek of scoutsrokje. Onze Durendael-
T-shirts en -truien behoren tot de spelkledij. 

Zoals jullie allen ongetwijfeld weten, is er wekelijks een korte drankpauze 
voorzien waarin de kinderen een drankje (Cola, Fanta of chocomelk) 
kunnen kopen voor slechts €0,50. 

Wij kunnen jullie ook al enkele belangrijke datums meegeven. Onze 
jaarlijkse pannenkoekenbak zal doorgaan op vrijdag 31 oktober, zaterdag 



1 november en zondag 2 november. Aangezien wij jaarlijks willen blijven 
investeren in het beste materiaal voor onze leden, hopen en verwachten 
we dat de bak ook dit jaar een ongelooflijk succes wordt. We rekenen op 
jullie steun! 

Verder in dit Durendaelertje vinden jullie de kalender. Hierop staan de 
data t.e.m. midden december vermeld. Eventuele wijzigingen zijn altijd 
mogelijk; hou daarom steeds de kalender op onze site in het oog. De site 
wordt wekelijks aangepast en geeft altijd de juiste informatie weer. 

Elke zondagavond na de sluiting is onze bar "Café The Jungle" geopend. 
Iedereen is welkom, want dit is immers het geschikte moment om de 
leiding van jullie kind beter te leren kennen. Dranken en versnaperingen 
zijn te verkrijgen aan heel democratische prijzen. 

Voor al jullie vragen of opmerkingen sta ik graag te uwer beschikking. 

Ondertussen groet ik jullie op z'n scouts, 

Monnier Martin 
(0491 / 07 37 00) 



 

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 (LARACO) 
voor het ter beschikking stellen van de vrachtwagen 

 

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

voor het ter beschikking stellen van materiaal 

 



 

WINNAARS PANNENKOEKENVERKOOP 

Zoals elk jaar reikt onze vereniging prijzen uit aan de Durendaelers die hun 
beste beentje hebben voorgezet bij de verkoop van de pannenkoeken in 

november. Dit jaar lagen de getallen heel dicht bij elkaar, maar de Durendaelers 
die het grootste aantal pakjes pannenkoeken verkochten, zijn... 

1. Emile en Cato Watté (98) 
2. Tiber Rogge (92) 

3. Olivier en Gauthier Fort (90) 

Bij deze een heel dikke proficiat vanwege de leiders- en bestuursploeg! 

Aan de Durendaelers die ditmaal niet in de prijzen vallen: niet getreurd, 
binnenkort krijgen jullie een nieuwe kans! 



 

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 21 september: Overgang 

 Zondag 28 september: Vergadering 

 Zondag 5 oktober: Vergadering 

 Zondag 12 oktober: Vergadering 

 Zondag 19 oktober: Vergadering 

 Zondag 26 oktober: Vergadering 

 Vrijdag 31 oktober: Pannenkoekenbak 

 Zaterdag 1 en zondag 2 november: Uitdeling pannenkoeken 

 Zondag 9 november: Geen vergadering 

 Zondag 16 november: Vergadering 

 Zondag 23 november: Vergadering 

 Zondag 30 november: Vergadering 

 Zondag 7 december: Sinterklaasfeestje 

 Zaterdag 13 december: Filmavond 

 Zondag 21 december: Geen vergadering 

 Zondag 28 december: Geen vergadering 

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 

 



Aloha Kabouters!  
Het scoutskamp is afgelopen en een nieuw scoutsjaar is 
aangebroken. Het was reuzeleuk, buiten de regen, en 
we hebben ons rot geamuseerd. We hebben ons 
gewassen in de rivier. Brrrr, dat was koud!! En jullie 
hebben geslapen in tenten en waren heel flink. Het 
eten van de foerage was overheerlijk en heeft ons altijd 
goed gesmaakt. Ons kampterrein was klein, gezellig en knus. We nemen dit 
jaar afscheid van een aantal superlieve kabouters die naar de welpen gaan, 
maar ik ben zeker dat er wel een aantal nieuwe superlieve kabouters zullen 
bijkomen. En dan zijn er nog altijd veel lieve schatten die bij ons zullen blijven! 

Ook bij jullie leiding zullen er komen en gaan. Nathalie 
gaat op pensioen na heel veel jaren trouwe dienst en er 
komen twee nieuwe leiding bij: Jens en Reneé. Ruben blijft 
trouw op post! 

Hallo, dag lieve kabouters! Ik ben Renée, ik ben 16 jaar 
oud en ik woon in Russeignies. Ik ga naar school in Ronse 
en ik zit in het 5de middelbaar. Mijn superleuke hobby’s 
zijn dansen, scouts en toneel. Ik ben jullie nieuwe leidster 

en ik hoop dat we er samen er een superleuk jaar van maken! Natuurlijk met 
leuke spelletjes en toffe kabouters. Ik heb er in ieder geval al heel veel zin in! 
Jullie toch ook?  

Hallo, ik ben Jens! Ik ben 16 jaar en ik woon in Ronse, niet heel ver van  Renée. 
Ik ga nog naar school en ik zit in het 4de middelbaar. Een van mijn hobby’s is 
fietsen, maar mijn allergrootste 
hobby is scouts! Ik ben jullie 
nieuwe leider, joepie! En ik hoop 
dat jullie een leuk jaar te 
wachten staat met onze 
superactiviteiten. Met mij gaan 
jullie heel veel lachen  Tot het 
volgende Durendaelertje!  

Dag kabouters!  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Daaaaaaaaaaaag!! 

Kusjes Ruben en Nathalie 



 
Beste welpjes 

 

We hebben weer eens een superdeluxemegawijs kamp achter de 
rug. Met heel veel leuke momenten, maar soms ook wat minder leuke momenten. 
Maar al bij al, het kamp was perfect:  

 
- Het water was lekker warm   
  
- Het kampterrein lag supergoed! 
 
- Het eten was superlekker! 
 
- De activiteiten waren superleuk! 

Dus met weinig woorden gezegd: het was een super, super, super kamp!! 
 

Hier zijn voor jullie nog enkele onvergetelijke momenten op foto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Maar spijtig genoeg, zoals elk jaar, zullen we afscheid nemen van een hoopje toffe 
welpjes en ook leiding. Maar niet wenen! Er zijn ook wat kaboutertjes die overgaan 
naar onze toffe groep. 

Wie weg gaat  Wie bij komt  
Joshua(Bodyshiwa)  

Ruben(Willy)  
Lotte(Lotto)  
Ellen(Elly) Jonas 

Bram(Brambes) Arne 
  

 

Ok, gedaan met de blabla over het kamp! 
Op naar het nieuw jaar!  
Wat jullie allemaal kunnen verwachten voor dit jaar: 

 

- Inwijding nieuwe welpjes+leiding 
-De (heel) grote zoektocht  naar de verloren schat van piraat scheeftand 

-Is het te warm? Doe maar je zwemgerief aan hoor! 
-De grote welpen-olympiaden  

-En nog heeeeellll veeeelll meeeerrrr!!! 

 
 

Vergeet geen 50 cent op zondag, anders geen drankje!! 
Zorg ook dat jullie allemaal paraat staan elke zondag met een brede glimlach en heel 
veel zin om mee te doen aan de activiteiten! 

 

Als er nog vraagjes zijn, kan je ons altijd contacteren: 

Thibaud Dalgan – thibaud.dalgan@gmail.com – 0474085545 
Arne Cambier – Arnecambier@hotmail.com - 0495372099 
Jonas de Tavernier – jdetav98111527552@gmail.com - 0471722793 

 

 

 

mailto:thibaud.dalgan@gmail.com
mailto:Arnecambier@hotmail.com
mailto:jdetav98111527552@gmail.com


Als jullie jullie een beetje vervelen, dan kan je altijd deze mooie prentjes inkleuren die 

ons laten denken aan het kamp  

 

 



 



 

 

 

 

Nu een deel is overgegaan naar de VK’s  en er een deel van de welpen ons komt vergezellen, kunnen 
we beginnen met een nieuw scoutsjaar! :D  

Maar voor dat we het nieuwe jaar in gaan, blikken we nog eens terug op suuuuuuuuuper leuk en 
geweldig kamp. 

 

 

Kampweetjes: 

-Dat Jelle en Simon heel erg graag ajuin eten, maar dat Jelle het niet binnen kon houden 

-Dat Frodo wel een heel pikant boekje mee had... 

-Dat Camille pas na 1 dag door had dat haar vinger gebroken was.... (heel erg slim) 

-Dat Theo heeeel erg rap kan stappen (beetje te rap!) 

-Dat Cookie zich heel erg goed kan verkleden in een meisje (je kan het verschil bijna niet zien...) 

-Dat mooie Robin werd gestalkt door de VK-meisjes 

-Dat Robin Miel de vernedering tegen de VK’s minder erg heeft gemaakt 

-Dat de meisjes (Alizee, Femke, Oceane, Camille) op een magische wijze verdwenen tijdens het koken 

-Dat Oliviers favoriete bezigheid hout kappen was 

-Dat Bram altijd goed mee deed 

-Dat Dafalgan geen vlotten kan bouwen 

 

Veel groeten van jullie oude leiding :D  

Yannick, Nick en Arne  

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D  

HAllooooooooooo JVK’s !!! 



Enkele FOTOOOOoOOOOooOOOoooo’SSss 

                                                         

                                                                 

 



RAADSELS: 

 
1. 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. 

2. Het is groen en als je op een knop drukt wordt het rood. 

  - een kikker in een mixer 

3. Het is blauw en niet zwaar? 

  - lichtblauw 

4. Waarom kaarten de Beatles nooit? 

  - Paul Mc Kaartnie! 

 

                                 

 

We wensen jullie een nieuw en leuk scoutsjaar toe met nieuwe en leuke activiteiten!! 

GRTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ JVK LEIDING 



YOOOOW VERKENNERS! 
 
Intussen is ’t al september en is het kamp al meer dan een maand gedaan. We missen het kamp 
en denken dan aan zalige momenten: 

*De afvaart van de Ourthe met mijn prachtig palmboomvlot 
*Het rotsspringen 
*De propere tent van de meisjes 
*De overheerlijke woudloperskeuken 
*... 
 

Ik ga ook niet vergeten dat jullie heel weinig gestapt hebben op dagtocht en jullie zelf een trein 
hebben genomen. Choco’s!!! 
 
Nu het nieuwe scoutsjaar net is begonnen, zijn er ook wat veranderingen.  
 
Martin en Ivo zijn op de kermis gaan schieten en hebben daarmee een aanzienlijke prijs 
gewonnen: een authentieke, originele ELLEN DE MEUE (limited editon). 
In uitzonderlijke staat, bouwjaar ’94 en nog maar weinig kilometers (ze komt dan ook van bij de 
welpen).  
 
Dit scoutsjaar krijgen jullie dus 3 leiders! 
We verwelkomen ze dan ook graag in de Verkenners-clan, waar wij samen jullie NOG MEER gaan 
doen afzien. 
 
Aangezien Martin is gepromoveerd naar een zeer goed betaalde functie in de leiding (wat bij de 
Politie helaas nog steeds niet het geval is) en Ivo het dit jaar wat drukker heeft met werk en school 
(uiteraard heel slecht betaald) kunnen we jullie dus niet altijd verzekeren dat er elke zondag 3 
leiders aanwezig zullen zijn. Maar niet getreurd, wij doen er alles aan om erbij te zijn, de 
activiteiten blijven TOP en we gaan ons DIK AMUSEREN! 
 
De leiding is ook naar de veemarkt geweest, waar ze ook wat goeie business hebben gedaan!  
We hebben Renée, Jonas, Jens en Arne kunnen verkopen voor een goeie prijs!  
Met dat geld zijn we dan op zoek geweest naar LEKKER, VERS, MALS en JONG vlees. Dit is wat 
we hebben gevonden: 

We zijn toch grappig é?  
 
We ontvangen de nieuwkes met open armen in onze groep, om er (zoals alweer gezegd, maar we 
kunnen het alleen maar benadrukken) een GIGANTISCH GOED JAAR VAN TE MAKEN.  
 
 
 
 
 
 



Na al deze berichten van verandering, frissen we graag wat goeie, oude gewoontes op: 
 
- Uw uniform is het mooiste wat er is: zorg dat je het aandoet op de activiteit! SWAG is heel 
belangrijk op de scouts. 
 
- Als je weet dat je niet aanwezig kan zijn op een activiteit, laat het weten. Er zijn genoeg manieren 
om dat te doen: Facebook, Whatsapp, SMS, Snapchat, postduif, rooksignalen, ... Voor ons is het 
véél handiger om te weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn.  
 
- Uw wet niet kennen = POMPEN! Zie dus dat je hem kent ;) Voor de nieuwe: begin maar te 
studeren, ’t is niet moeilijk! 
 
- Doe altijd kleren aan die vuil kunnen worden. Als het echt heel vuil zou kunnen worden, laten we 
wel iets weten! (Of laten wij jullie in plastiekenzakken inpakken) 
 
- Om onze telefoonnummers te krijgen, moet je niet veel moeite doen: 
 
Ellen: 0497 49 49 27(voor de jongens, Ellen werd reeds gekocht voor 2 kamelen, dus doe geen 
moeite) 
Martin: 0491 07 37 00 (heeft Ellen gekocht) 
Ivo: 0473 46 43 66 (te koop, solden) 
 
 
 
 
Dat is ’t! Wij hebben er goesting in, hopelijk jullie ook! 
 
 
 
PEACE & LOVE & AL DE REST 
 
 
Ellen, Martin en Ivo 



 


	Voorblad
	Brief van de voorzitter
	Eerste brief van de hoofdleiding
	Tweede brief van de hoofdleiding
	Dankwoord
	Winnaars van de pannenkoekenverkoop
	Ons uniform
	Ken je wet
	Ken je leiding
	Ken je bestuur
	Kalender
	Verhuur
	Kabouters
	Welpen
	Jongverkenners
	Verkenners



