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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Het is weer zover: voor jullie ligt het laatste Durendaelertje van dit scoutsjaar. 

Normaal volgt 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 zesde 

opeenvolgende jaar kunnen realiseren. Dat bewijst nog maar eens dat we een 

vereniging zijn die blijft groeien en voortdurend streeft naar het beste.  

Het paasweekend was eveneens een onvergetelijke ervaring. Met tachtig personen 

trokken we richting Westmalle. Het was een uiterst 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 tachtig 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 Bouillon opnieuw 

onveilig zullen maken! Daar vinden we alles wat we nodig hebben: een prachtig, 

groot en vlak terrein op wandelafstand van de prachtige historische stad Bouillon. 

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 Bouillon 

te kunnen trekken om daar het scoutsjaar in schoonheid af te sluiten. Verdere 

informatie hierover volgt snel per brief. 



Nu volgt een tijd van rust. We keren terug naar onze routine en de wekelijkse 

zondagsvergaderingen zullen elkaar opvolgen. Daarmee is alles gezegd! Vergeet 

niet dat we jullie 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 [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 groet ik jullie op z’n scouts,  

Jullie hoofdleiding, 

Ellen De Meue 0479/49 49 27  &  Martin Monnier 0491/ 07 37 00 

  



 

Bouillon (België) 

Bouillon (Waals: Bouyon; verouderd Nederlands: Bullioen) is een stad in de Belgische 

provincie Luxemburg. De stad telt bijna 5500 inwoners en maakt deel uit van het 

arrondissement Neufchâteau. 

Bouillon wordt gedomineerd door de middeleeuwse burcht van Godfried van 

Bouillon. De stad is een toeristisch centrum; in de zomer is er veel kampeertoerisme 

langs de rivier de Semois, die rond de oude stadskern kronkelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Verjaardag: 14 mei 

Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53 

E-mailadres: renee.meewis@gmail.com 

Totemnaam: Pronkende Scholekster 

 

Elise Van Twembeke 

Verjaardag: 5 augustus 

Gsm-nummer: 0472 / 43 24 78 

E-mailadres: elisevantwembeke@gmail.com 

Totemnaam: Zachtaardige Antilope 

 

Jens Vanbutsele 

Verjaardag: 11 juni 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Jolien Windels 

Verjaardag: 1 juni 

Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31 

E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com 

Totemnaam: Giechelende Dolfijn 

Welpen 

 

Arne Cambier 

Verjaardag: 10 oktober 

Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99 

E-mailadres: arnecambier@hotmail.com 

Totemnaam: Dankbare Spiesbok 

 

Thibaud Dalgan 

Verjaardag: 12 juli 

Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 

E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 

Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 



 

 

 

Mégane Verdonckt 

Verjaardag: 16 oktober 

Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86 

E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Noefty 

 

Emile Watté 

Verjaardag: 7 juni 

Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13 

E-mailadres: emilewatte@hotmail.com 

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix 

Jongverkenners 

 

Jonas De Tavernier 

Verjaardag: 15 november 

Gsm-nummer: 0471 / 72 27 93 

E-mailadres: jdetav98111527552@gmail.com 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 

 

Virginie van den Branden 

Verjaardag: 25 december 

Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59 

E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com 

Totemnaam: Spontane Mungo 

 

Bram Van Derhaeghen 

Verjaardag: 30 november 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

 

Ruben Van Derhaeghen 

Verjaardag: 30 november 

Gsm-nummer: 0493 / 18 47 17 

E-mailadres: vanderhaeghenruben@hotmail.com 

Totemnaam: Bedachtzame Sifaka 

  



 

 

Verkenners 

 

Ellen De Meue 

Verjaardag: 28 april 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Nick Foulon 

Verjaardag: 20 maart 

Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 

E-mailadres: foulonnick@gmail.com 

Totemnaam: Wijze Kaketoe 

Ivo Maes 

Verjaardag: 12 juni 

Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 

E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 

Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Arne Verplancken 

Verjaardag: 21 april 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Hoofdleiding 

 

Ellen De Meue 

Verjaardag: 28 april 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Martin Monnier 

Verjaardag: 23 januari 

Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 

E-mailadres: martin.d.monnier@gmail.com 

Totemnaam: Gevoelige Egel 

  

 



 

 

KEN JE BESTUUR 

RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter 

 

Detlev Vandendaele 

Verjaardag: 13 januari 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

Ondervoorzitter 

 

Steven Haustraete 

Verjaardag: 5 april 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

Secretaris 

Mieke De Buysscher 

Verjaardag: 12 november 

Gsm-nummer: 0474 / 58 40 88 

E-mailadres: mieke_db@hotmail.com 

Totemnaam: Geliefde Barry 

Schatbewaarder 

Annelies Lemaitre 

Verjaardag: 6 augustus 

Gsm-nummer: 0491 / 35 24 15 

E-mailadres: annelies.lemaitre@hotmail.be 

Totemnaam: Schaterende Baviaan 

Webmaster 

 

Jens Deriemaeker 

Verjaardag: 27 november 

Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 

E-mailadres: jderiemaeker@gmail.com 

Totemnaam: Vriendelijke Collie 



 

 

Beheerders 

 

Dirk Delange 

Verjaardag: 20 oktober 

Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 

E-mailadres: info@delange.be 

Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jan Haustraete 

Verjaardag: 21 juni 

Gsm-nummer: 0474 / 580 412 

E-mailadres: info@haustraete.be 

Totemnaam:  

 

Herwig Lemaitre 

Verjaardag: 26 november 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Nathalie Monnier 

Verjaardag: 15 maart 

Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 

E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 

Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Yannick Sadoine 

Verjaardag: 23 januari 

Gsm-nummer: 0477 / 40 41 21 

E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 

Totem: Ontembare Dingo 



 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Detlev Vandendaele 

Verjaardag: 13 januari 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

 

Steven Haustraete 

Verjaardag: 5 april 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

 



 

 

KALENDER 

 Zondag 10 april: Geen vergadering 

 Zondag 17 april: Vergadering 

 Zondag 24 april: Vergadering  

 Zondag 1 mei: Vergadering 

 Zondag 8 mei: Vergadering 

 Vrijdag 13 mei: Totemloss (vrijblijvende scoutsfuif) 

 Zondag 15 mei: Geen vergadering 

 Zondag 22 mei: Vergadering 

 Zondag 29 mei: Vergadering 

 Vrijdag 3 juni: Filmavond  

 Zondag 5 juni: Geen vergadering  

 Zondag 12 juni: Geen vergadering  

 Zondag 19 juni: Geen vergadering  

 Zondag 26 juni: Geen vergadering 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waarop de 

kalender wekelijks wordt aangepast, in het oog of schrijf je in op onze 

nieuwsbrief! 



 

 

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: 0495 / 62 15 38 of 0498 / 29 95 81 

 



Hoooooi Paas-Kaboutertjes! 

We hebben er weer een reuzeleuk paaskamp 

opzitten propvol met toffe activiteiten en spannende 

avontuurtjes!  

 Zo hebben we voor de avondactiviteit met ons 

zaklampje in de hand op geestjes gejaagd. BRRRR!  

En natuurlijk hebben we ook paaseitjes gezocht en 

zelfs een dikke groepsknuffel gegeven aan de paashaas! Wat was hij 

blij om jullie te zien en nog blij(er) dat jullie zo flink wouden helpen 

☺  

Maar ook de thuisblijvertjes niet getreurd! Er staan nog reuzeleuke 

activiteiten op jullie te wachten en dan tellen we, na de examenstop, 

samen af naar het groot kamp! Nog meer warme, zotte en zomerse 

avonturen! Heb je er al zin in?  

We sluiten af met een mooi gedichtje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSSSST? Kan jij trouwens tellen hoe vaak het woordje “Paas” staat in deze 

tekst? Het antwoord vind je drie pagina’s verder! ☺ ☺



Fototijd!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Paas) puzzelpagina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: in totaal vinden we 9 keer het woordje “paas” op 

de pagina’s!  

Had jij het juist??  



STOP! HIER VOLGT EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP! 

Allerliefste Welpen, 
Hebben jullie nog nachtmerries van de schriktocht? Of zit er nog steeds modder achter je 

oren van de rambotocht? Vast en zeker hebben jullie vele positieve herinneringen 

overgehouden aan het paasweekend in Westmalle. Het was nu eenmaal een tijd boordevol 

geweldige activiteiten, lekker eten en een zalige sfeer. Zo doen we dat nu eenmaal bij 

Scouting Durendael! ☺ Stiekem missen wij het ook wel allemaal een beetje. Niet getreurd: 

de zondagsactiviteiten staan voor de deur! 

Wat kan je verwachten komende zondagen? 

• Een filmavond als jullie braaf zijn en goed deelnemen aan de activiteit 

• Het mega-mysterie 

• De grote zoektocht naar Cambier 

• De welpste welp 

• Mix de mixtape 

• En nog véééél meer… 

Omdat het alweer één van de laatste activiteiten van dit schooljaar zijn alvorens we op groot 

kamp vertrekken, hou je best de kalender vooraan in dit boekje in de gaten of bekijk deze 

zeker op de scoutssite! 

Maar…. 

Kan je er een zondag niet bij zijn, geef ons dan een seintje via één van de onderstaande 

nummers! 

Mégane Verdonckt: 0489/43.84.86 

Arne Cambier: 0495/37.20.99 

Thibaud Dalgan: 0474/08.55.45 

Emile Watté: 0483/40.93.13 

Bij deze groeten wij jullie op z’n scouts! 

Sportieve Noefty, Beschermende Grauwe Gans, Dankbare Spiesbok en Nieuwsgierige 

Perdix. 

P.S.: Hieronder volgen nog enkele mooie herinneringen van op het kamp en toffe spelletjes. 

Hopelijk tot zondag! 

 

 

 

 

 

 



Gewone opening bij de welpen 

  

Ondanks hun grootte kunnen de welpen nog steeds van zich afbijten 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

De leiding poseert voor de cover van hun nieuwe album (comming soon) 

 

 



 

 

 

 

 



En aangezien de welpen zo dol zijn op raadseltjes vinden jullie er hier nog een paar: 

 

Raadsel 1: Welke letter van het alfabet kun je drinken? 

Raadsel 2: Een wolk is mijn moeder, de wind is mijn vader. Mijn dochter is het fruit dat groeit aan de 

bomen en mijn zoon vult de rivieren met water. Ik slaap op een regenboog en val dood neer op de 

aarde. Wat ben ik? 

Raadsel 3: Ik ben van jou, maar andere mensen gebruiken het meer dan jezelf. Wat ben ik? 

 



Dag jonkieeeeeees!!!!!!!! 

Dag lieve jongverkenners! Ons kamp in Westmalle zit er weer op maar ook dit kamp was 

weer super top! We hebben ons weer super geamuseerd en veel leuke momenten beleefd. Zo 

waren er de vele schouwingen en de rambotocht, vooral leuk voor de leiding ☺. 

 Jullie zijn een stoere groep en wij kijken er naar uit om met jullie op kamp te gaan. Tijdens 

de sjoractiviteit hebben jullie bewezen dat diegene die konden sjorren dat goed konden en 

diegene die dat nog niet konden wel heel snel kunnen leren!  

Kortom we kijken allemaal uit naar het hoogtepunt van het jaar, groot kamp, maar voor het 

zo ver is, blikken we eerst terug op ons kamp via enkele wist-je-datjes. 

Wist je dat… 

• …Bram en Jonas toch wel heel competitief zijn. 

• …Ruben dat helemaal niet is. 

• …Lotte heel mooi haar heeft waar iedereen prachtig mee staat. 

• …Ilyah eigenlijk een heel mooi meisje kan zijn 

• …Yendor heel goed kan zingen. 

• …Nathan ontdekt heeft dat eitjes goed zijn voor het haar. 

• …Allan super goed kan twerken. 

• …Ines eigenlijk verborgen voetbaltalent heeft. 

• …de JVK’s suuuuper graag buskusstamp spelen. 

• …Alvin heel grappig is. 

• …Enja heel snel kan lopen als er een hond in de buurt is. 

• …de JVK’s eigenlijk allemaal heel grappige bijnamen hebben. 



• …de JVK’s heel goed zijn in hide and seek. 

• … de JVK’s kortom een hele toffe bende is!!!!!!! 

 

=?:.µ)>    “((_   /?>    >(,,?   ).$%   +°&&-?   §._?µ   :?   $.#   /(%?&&-+)   “(µ:?µ   

+°&&-?   /?>   (()   &?°)   >(>    }(µ:.*    §?   &(“?   ^(°°°°°°     #########  

Ontcijfer dit tekstje en je komt te weten welke boodschap de leiding jouw wil meegeven ( zie alfabet achter 

de foto’s ) 

Groetjes jullie leiding <3  

Hier nog een paar mooie foto’s van op het supermegafantastischdemax kamp : 
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HALLO VERKENNERS
Siiiiiiiii, wat een gezellig weekend was ons dat weer! Ook al kwam het zon-

netje er niet door, jullie waren één voor één zonnetjes door jullie inzet 

en enthousiasme (inderdaad dit schreef Ellen hehehe).

Eventjes wat feiten op een rijtje zetten:

- VUILE MOL!

- Jullie maken zich graag belachelijk op de Kermis van Westmalle

- Stop met zoveel spekken te eten

- Wat zijn jullie goed in rambo

- Smijt nooit meer een ei kapot op Ellen haar hoofd #wt*

- Jullie Frans is van hoogstaand niveau 

- POES

- Het midden van 5 kilometer vinden is blijkbaar moeilijk

- Jullie leiding is op en top 

- Respect voor jullie leiding hebben is dan ook vanzelfsprekend

- De verkenners zijn echt zalig 

De komende activiteiten zijn weer véélbelovend (zoals altijd). Zo gaan we 

samen koken, of toch een poging doen tot. Wie is de mooiste verkenner mag 

met jullie ijdelheid ook zeker niet ontbreken. Hide & Seek overdag, want 

‘s nachts is peanuts voor jullie en stappen for real want dat doen jullie 

zo zo graag. 

Ziezo dit was jullie maandelijkse literatuur. Bedankt voor het lezen. 

Omdat ik jullie toch eens wil testen of jullie dit hier wel lezen, een 

klein wedstrijdje: de eerste die ‘hey, ik ben sexy’ op de verkennersgroep 

schrijft wint spekken, ma echt keiveel spekken. START!

<-------- Nog een aandenken 

o 50 Cent is misschien failliet, maar wij  

 niet, dus vergeet jullie halve euro niet.

o Steeds beleefd zijn tegen de leiding.

o Blijf up-to-date via Facebook.



HIER HEBBEN JULLIE POES



 


