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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Naar goede gewoonte kan ik mijn brief voor het nieuwe scoutsjaar beginnen 

met te vertellen hoe fantastisch het vorige jaar was. De grote acties zoals 

pannenkoekenbak en kaasavond waren weerom een groot succes, de 

wekelijkse activiteiten werden goed gesmaakt door de talrijke leden, we 

hadden een onvergetelijk paasweekend en we konden afsluiten met een 

fantastisch kamp. We zullen allemaal mooie herinneringen overhouden aan 

het scoutsjaar 2014-2015. Bedankt iedereen voor het fantastisch jaar! 

Ondertussen zijn we alweer begonnen met een nieuw scoutsjaar, het 46ste 

van onze mooie vereniging. De eerste zondag van september vond de 

Overgang plaats, waarbij verschillende leden hun overstap maakten naar 

een volgende tak. Maar liefst 64 kinderen waren aanwezig. Om een 

voorbeeld te geven van hoe we gegroeid zijn: de verkenners zijn dit jaar met 

ongeveer 20! Dit hebben we in de hele geschiedenis van onze groep nog 

nooit mee gemaakt. Er zijn ook 4 leden die de overstap maken van 

Verkenner naar leiding om de leidersploeg te versterken: Mégane, Jolien, 

Emiel en Virginie. Ook Elise, vriendin van Ruben en leidster van de Kabouters 

op kamp, zal ons vanaf nu elke zondag vergezellen. Ik wens hen veel plezier, 

inspiratie en inzet toe om hun nieuwe rol te vervullen. Door deze nieuwe 

krachten kunnen we dit jaar rekenen op een leidersploeg van 16 mensen om 

elke week te zorgen voor leuke activiteiten voor onze talrijke leden. Om dit 

alles in goede banen te leiden, heeft Ellen beslist om Martin te helpen als 

hoofdleidster. Martin zal zelf geen activiteiten meer geven, maar zal dus 

samen met Ellen blijven zorgen voor een goede organisatie van alles wat met 

leiding en activiteiten te maken heeft. Veel succes iedereen! 

Ook binnen het bestuur vinden er een paar wijzigingen plaats. Zoals de 

meeste onder u waarschijnlijk al gehoord hebben, stop ik als voorzitter. Ik heb 

de beslissing om nu te stoppen genomen om verschillende redenen. Ik ben 

reeds 23 jaar actief als leider, hoofdleider en voorzitter, en vond het nu tijd om 

jongere mensen de kans te geven om door te groeien en deze leuke, maar 

soms ook veeleisende taken over te nemen. Er zijn verschillende 

gemotiveerde mensen met de juiste ingesteldheid die voor opvolging kunnen 

en zullen zorgen. Bovendien wou ik stoppen op een hoogtepunt, zodat ik met 

een goed gevoel de fakkel kan doorgeven, en dat is nu absoluut het geval. 

Onze vereniging was nooit groter en welvarender dan vandaag. Ik heb mijn 

verschillende taken altijd met hart en ziel gedaan en geprobeerd om altijd 

het hoogst haalbare voor onze groep te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat 

mijn opvolgers met evenveel passie en gedrevenheid zullen zorgen voor een 

mooie toekomst voor Scouting Durendael. Ik ben absoluut niet van plan om 



de scouts volledig te verlaten, daarom zal ik in het bestuur blijven als 

beheerder, zodat men op mijn hulp en raad kan blijven rekenen.  

We zijn in het bestuur uitgegroeid tot een hechte vriendenkring, en die sfeer 

en vriendschap kan en wil ik niet missen. In alle beloftes die ik in de loop der 

jaren mocht ontvangen, was één van de zinnen: “Jullie kunnen op mij 

rekenen”. Als een echte scout zal ik mij aan die belofte houden! 

Om mijn opvolging te verzekeren zijn we tot het volgend resultaat gekomen: 

Detlev zal samen met Steven mijn taken overnemen. Ze hebben elk hun 

talenten en vullen elkaar prima aan. Samen kunnen ze zorgen voor een 

sterke organisatie om onze groep te ondersteunen. Ik wens hen veel succes! 

Ik ben ook blij te mogen meedelen dat nog twee mensen hun hulp in het 

bestuur aangeboden hebben, en dat zijn Jan Haustraete en Yannick 

Sadoine. Beiden zijn oud-leiding en willen nu graag in het bestuur hun steentje 

bijdragen. Welkom! 

Talisa heeft door tijdsgebrek en verhuis naar Gent besloten om het bestuur te 

verlaten, maar we kunnen wel nog steeds op haar rekenen bij grote acties. Ik 

wil haar langs deze weg graag bedanken voor de jarenlange inzet en het 

prachtige werk als leidster en hoofdleidster. Het ga je goed, Talisa, en kom 

zeker nog zo vaak mogelijk langs! 

Door deze wijzigingen zal het bestuur er vanaf dit jaar als volgt uitzien: 

Detlev: Voorzitter 
Steven: Ondervoorzitter 
Mieke: Secretaris  
Annelies: Schatbewaarder 
Jens: Webmaster 
Herwig: Beheerder 
Dirk: Beheerder 
Nathalie: Beheerder 
Jan: Beheerder 
Yannick: Beheerder 

Met deze leiders- en bestuursploeg lacht de toekomst ons toe!  

Ik wens iedereen een spetterend scoutsjaar! 

Ik wil mijn laatste brief graag eindigen met een zin die ik 20 jaar geleden altijd 

gebruikte als hoofdleider:  

Eén voor allen, allen voor Durendael! 

Ondertussen groet ik jullie op z’n scouts, 

Een fiere ex-voorzitter, 

Herwig 



Beste Durendaelers, beste ouders, beste sympathisanten,   

   

   

Een nieuw scoutsjaar, een nieuw bestuur, een nieuwe leidersploeg!  Het 46ste levensjaar 

van onze dierbare scoutsvereniging brengt heel wat verandering met zich mee.   

Vooreerst e e  e dit jaar afs heid a  Her ig Wieze  Le aître als oorzitter a  o ze 
vereniging.  Na een tiental jaar voorzitterschap besloot Herwig dat de tijd rijp was om de 

fakkel door te geven.   

   

Langs deze weg willen wij Herwig bedanken voor zijn jarenlange inzet en toewijding.  Onder 

de vleugels van Herwig is onze vereniging uitgegroeid tot wat ze vandaag is, een gevestigde 

waarde in Ronse met meer leden dan ooit.  Wij, en alle Durendaelers met ons samen, zullen 

nog lang de vruchten kunnen plukken van zijn geleverde werk.  Niet alleen is onze 

vereniging financieel kerngezond, ook mogen wij trots zijn op al het materiaal dat de 

afgelopen jaren systematisch werd aangekocht/vernieuwd. Herwig zijn bijdrage hierin is van 

onschatbare waarde geweest!   

   

Natuurlijk zegt Herwig ons geen vaarwel, eenmaal scout, altijd scout!  Hij engageerde zich 

om zich als bestuurslid te blijven inzetten voor onze vereniging.  Hem kennende zijn wij er 

van overtuigd dat hij zijn nieuwe rol binnen onze groepering met dezelfde toewijding en 

liefde oor het ak  zal er ulle  als oorhee !   
   

Binnen de bestuursploeg noteren wij ook enkele veranderingen.  Wij kunnen blijven 

rekenen op gevestigde waarden Annelies Lemaître als schatbewaarder, Mieke De Buysscher 

als secretaris en Jens Deriemaeker als webmaster.  Ook Nathalie Monnier en Dirk Delange 

blijven dit jaar op post binnen het bestuur als medewerker.  We nemen dit jaar afscheid van 

Talisa Dutranoit binnen het bestuur.  We willen haar langs deze weg bedanken voor haar 

jarenlange inzet als leidster, hoofdleidster en bestuurslid.  

   

Onze bestuursploeg wordt dit jaar, zoals reeds eerder vermeld, aangevuld met Herwig 

Lemaître als medewerker en met nieuwkomers Yannick Sadoine en Jan Haustraete.  Laten 

we ook de rol van een goed draaiend bestuur niet onderschatten, het werk dat zij verzetten 

valt zeker niet te onderschatten.  Wij zijn er zeker van dat we met dit vernieuwde team 

zullen kunnen blijven instaan voor de goede werking van onze groep!   

   

Binnen de groepsleiding krijgt Martin Monnier dit jaar bijstand van Ellen De Meue.  Martin 

volbracht zijn eerste jaar als groepsleider met glans, wij stellen dus ook ons blindelingse 

vertrouwen in dit duo!  Verder wordt de leidersploeg versterkt met enkele nieuwe leiders 

en leidsters en zijn er enkele verschuivingen binnen de diverse takken.  De juiste indeling 

vernemen jullie in de brief van de groepsleiding verder in dit Durendaelertje.   

   

Verder rest ons nog enkel jullie vertrouwen te vragen in onze vernieuwde equipe.  Wij 

hopen op talrijke opkomsten op zondagsactiviteiten, kampen en acties.  Van onze kant 

beloven wij jullie, Durendaelers, ouders en sympathisanten, dezelfde kwaliteitsvolle 

scouting aan te bieden dewelke jullie de afgelopen jaren hebben mogen ervaren!   

 



Zoals in het verleden blijven wij voor jullie aanspreekbaar tijdens een zondagsactiviteit of 

daarbuiten.  Jullie tips en opmerkingen zijn onontbeerbaar om de werking van onze 

vereniging op het juiste spoor te houden of bij sturen waar nodig.   

 

Nog éé  di g: Mer i Wieze oor al die jare  ooi erk e  het ertrou e , je zal altijd ee  
oor eeld zij !  Wat o s etreft, i  het rijtje a  Dure daelers, sta jij op u er 1!!!    

O dertusse  groete  ij jullie op z  s outs,   
   

   

Uw voorzitter en ondervoorzitter,   

   

   

  
   

Detlev Vandendaele     &    Steven Haustraete     



Beste Durendaelers, 
 
Wat een fantastisch kamp was dit alweer. Mede dankzij het prachtig 
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 
neem ik (Martin Monnier) afscheid als leider, maar ik zal me blijven 
inzetten als hoofdleider. Na negen jaar leiding geven is het voor mij tijd 
om de fakkel door te geven aan de leden die ik gedurende al die 
jaren heb geëntertaind. 
 
Met een nieuwe, gemotiveerde, en jongere generatie voor de deur 
hebben wij besloten om een extra hoofdleidster in te schakelen. Het is 
niet zomaar de eerste de beste nee het is, een scout in hart en nieren, 
met een sterke verantwoordelijkheid, die respect, gezag afdwingt, en 
die het leiderschap over de nieuwe leidersploeg met de volle 
motivatie op zich gaat nemen: Ellen De Meue AKA Durvende 
Torenvalk! Zoals haar heldin Beyoncé zingt “Who run the world? 
GIRLS!”. 
 
Met een paar veranderingen in het bestuur kijken wij uit naar een 
nieuw scoutsjaar, wij vervelkomen onze nieuwe voorzitters met open 
armen en nemen met pijn in het hart afscheid van Herwig Lemaitre, 
bedankt voor alles, je was fantastisch! 
 
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,  
 
Martin Monnier & Ellen De Meue 
De hoofdleiding 
 
 



 

 

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 

 



 

 

KLEINE DIENSTMEDEDELING 

Beste ouders, 

Ter info vermelden we graag nog eens dat weekends en kampen deels 

worden terugbetaald door de mutualiteit. Als jullie ons een attest van je 

mutualiteit bezorgen, vullen wij dat voor je in! 

Bovendien mogen ouders wiens kinderen niet ouder waren dan 12 jaar (op het 

moment van het kamp) in de loop van het jaar ook een attest verwachten dat 

kan ingebracht worden in de belastingen. 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Bestuur Scouting Durendael Ronse 

 



 

 

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 

 

Elise Van Twembeke 

Geboortedatum: 5 augustus 1996 

Gsm-nummer: 0472 / 43 24 78 

E-mailadres: elisevantwembeke@gmail.com 

Totemnaam: Zachtaardige Antilope 

 

Jens Vanbutsele 

Geboortedatum: 11 juni 1998 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Jolien Windels 

Geboortedatum: 1 juni 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31 

E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com 

Totemnaam: Giechelende Dolfijn 

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 



 

 

 

Mégane Verdonckt 

Geboortedatum: 16 oktober 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86 

E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Noefty 

 

Emile Watté 

Geboortedatum: 7 juni 1999 

Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13 

E-mailadres: emilewatte@hotmail.com 

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix 

Jongverkenners 

 

Jonas De Tavernier 

Geboortedatum: 15 november 1998 

Gsm-nummer: 0471 / 72 27 93 

E-mailadres: jdetav98111527552@gmail.com 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 

 

Virginie van den Branden 

Geboortedatum: 25 december 1999 

Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59 

E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com 

Totemnaam: Spontane Mungo 

 

Bram Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

 

Ruben Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0493 / 18 47 17 

E-mailadres: vanderhaeghenruben@hotmail.com 

Totemnaam: Bedachtzame Sifaka 

  



 

 

Verkenners 

 

Ellen De Meue 

Geboortedatum: 28 april 1994 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Nick Foulon 

Geboortedatum: 20 maart 1997 

Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 

E-mailadres: foulonnick@gmail.com 

Totemnaam: Wijze Kaketoe 

Ivo Maes 

Geboortedatum: 12 juni 1994 

Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 

E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 

Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Arne Verplancken 

Geboortedatum: 21 april 1997 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Hoofdleiding 

 

Ellen De Meue 

Geboortedatum: 28 april 1994 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Martin Monnier 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

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 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

Ondervoorzitter 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

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 

Webmaster 

 

Jens Deriemaeker 

Geboortedatum: 27 november 1990 

Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 

E-mailadres: jderiemaeker@gmail.com 

Totemnaam: Vriendelijke Collie 



 

 

Beheerders 

 

Dirk Delange 

Geboortedatum: 20 oktober 1972 

Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 

E-mailadres: info@delange.be 

Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jan Haustraete 

Geboortedatum: 21 juni 1984 

Gsm-nummer: 0474 580 412 

E-mailadres: info@haustraete.be 

Totemnaam: Sympathieke Chimpansee 

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Nathalie Monnier 

Geboortedatum: 15 maart 1983 

Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 

E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 

Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Yannick Sadoine 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0477 / 40 41 21 

E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 

Totem: Ontembare Dingo 



 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

 



 

 

KALENDER 

 Zondag 6 september: Overgang 

 Zondag 13 september: Vergadering 

 Zondag 20 september: Vergadering  

 Zondag 27 september: Vergadering 

 Zondag 4 oktober: Vergadering 

 Zondag 11 oktober: Vergadering 

 Zondag 18 oktober: Vergadering 

 Zondag 25 oktober: Vergadering 

 Zondag 1 november: Vergadering 

 Vrijdag 6 november: Pannenkoekenbak 

 Zaterdag 7 en zondag 8 november: Levering pannenkoeken 

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 

 



Geeef acht! “Kabouters aan de macht!”  

Hey hey, Kabouters!  

’t Was weer een top kamp met stoere activiteiten en flinke 

soldaatjes! 

Samen met het mooie weer, de modderactiviteiten en de fijne 

waterspelletjes hebben we een reuzeleuke tijd gehad. Maar 

helaas zit het er weer op, oooh! � 

Maar getroost, want samen met al die mooie herinneringen 

kunnen we al uitkijken naar een nieuw, tof scoutsjaar. 

Jammer genoeg betekent een nieuw scoutsjaar ook dat we 

afscheid zullen moeten nemen van één toffe leider, onze 

Ruben! Maar dit maakt plaats voor 2 nieuwe leidsters: Jolien en Elise die samen met 

Renée en Jens in dit scoutsjaar zullen zorgen voor leuke, nieuwe activiteiten.  

Deze fantastic 4 kijkt er al enorm naar uit! Jullie toch ook?  

Even een korte kennismaking ;)  

Dag lieve kaboutertjes. Ik ben Jolien. Ik ben 16 jaar oud en ga naar het 4de 

middelbaar in de richting mode en creatie. Mijn hobby's zijn hockey en scouts. Ik 

zit al 5 jaar in de scouts en ik ben heel blij dat ik mijn eerste jaartje leiding 

bij jullie mag doen! Mijn totemnaam is Giechelende Dolfijn en hopelijk 

vinden jullie het net als mij super fijn dat ik er dit jaar als nieuwe leiding 

bij zal zijn. Dikke kus Jolien.   

Hey Kabouters! Sommigen onder jullie zullen mij misschien nog kennen als 

leidster op het groot kamp in Jamoigne maar ik zal me toch nog even 

voorstellen. Ik ben Elise, 19 jaar oud en ga naar mijn tweede jaar 

hogeschool in de richting Sociaal Werk. In mijn vrije tijd ga ik naar de 

loopclub en natuurlijk ook de scouts. Mijn totemnaam is Zachtaardige 

Antilope en net als Jolien kijk ik er naar uit om er met jullie een plezant en actief 

scoutsjaar van te maken. Tot dan!  

 

Veel kusjes van jullie Kabouterleiding! Tot zondag xxxxxxx 



Een ‘vergeet-dit-nietje’ om even op te frissen: 

 

- Hoogtepunt van de week � elke zondag tussen 14u00 en 17u30 Scouting 

Durendael voor een super toffe zondag namiddag! 

- Vergeet je 0,50 cent niet voor een lekker en fris drankje ☺  

- Breng je goed humeur mee, da’s pas een idee! 

 

 
 

 

 



Enkele foto’s van het voorbije scouts jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze ridder 

activiteit ☺  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maak van dit lego mannetje een stoere soldaat! 



 

 

 

D[[[[[[[[[[[[[[g li_v_      

K[\out_rs!!! 

Kusj_s R_né_ , Elis_, Joli_n _n 

J_ns! 
 

 



Geef acht!! 

Aan iedereen die op kamp is meegeweest, proficiat! aan allen die niet gekomen zijn... jullie kennen 

de rest wel. Het kamp is nog maar net voorbij en het nieuwe scoutsjaar is er al. We zullen samen nog 

eens terugblikken op dit fantastisch kamp. 

Wist je dat? 

• We dit jaar een openlucht WC hadden 

• We een toren hebben gemaakt die niet is omgevallen 

• We een supermooie ingang hadden in de vorm van een helikopter 

• Special K superlekker is! 

• En nog veel meer 

Het thema van dit jaar was leger. Jullie heb het gemerkt met de strengere leiding en de vele 

schouwingen. Maar ook de activiteiten waren erg pittig en lastig. Dat stopte ons niet om heel veel 

plezier te hebben en na de barbeque terug naar huis te kunnen gaan met alleen maar goeie verhalen 

om te vertellen aan de ouders en de schoolvriendjes en familie. 

Maar voor het moment moeten we spijtig genoeg afscheid nemen van een heel goeie lieve leider… 

Jonas gaat dit jaar over naar de JVK’s, de verrader!! 

Treur niet! Want er komen 2 nieuwe wolven bij de meute. Namelijk Mégane en Emile. 

Deze twee zottekoppen zullen jullie het komend jaar veel leute brengen. 

hier zien we hoe de moeder Mégane de kleine Emile voedert 

Wij hopen dat jullie hen een warme welkom geven en hen (toch zeker de paar weken) niet buiten 

pesten.  

 

 



Zij gaan natuurlijk niet jullie enige leiding zijn, opa en teddy zijn ook weer van de partij om jullie een 

heel jaar te voorzien van leuke activiteiten zoals: 

• Megs is weggelopen 

• Black Betty 

• Lord of de krings 

• Voeder Emilio 

• Waar is Maïsman? 

• Und viele andere…. 

Zouden er nog vragen zijn over de Welpen, kunnen de ouders ons altijd bereiken via: 

 

Thibaud Dalgan 

0474 08 55 45 

thibaud.dalgan@gmail.com 

Arne Cambier 

0495 37 20 99 

arnecambier@hotmail.com  

Mégane Verdonckt 

0489 43 84 86 

megane.verdonckt@hotmail.com  

Emile Watté 

0483 40 93 13 

emilewatte@hotmail.com  

 

 

 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts en hopen we dat we mekaar weer gaan zien het komend 

jaar. En dat met een brede smile! 

 

Ter plaatse rust!! 

 

 

Om niet te eindigen met blabla hebben we hier nog enkele kleurplaatjes over het thema van het 

kamp. 



 

 



 



Tuturetuteretutertuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! 

Presenteer geweer, ready, aim, … en nu volgt het Durendaelertje ☺ 

 

Lieve JVK’tjes, het kamp zit er weer op en het was super top! We hebben goede 

momenten gehad zoals de leuke rambotocht, de supergoede geïmproviseerde 

straftochten, de kampliefdes, de meisjes 

hun HUDO-vergaderingen en zoveeeel meer. 

Kortom we hebben ons super geamuseerd 

en zullen dit herhalen tijdens ons nieuwe 

scoutsjaar. 

 

Dit wil dus zeggen dat het nieuwe scoutsjaar 

van start gaat. We nemen afscheid van 

enkele JVK’s. Saluuutjes aan Ali-van-de-zee, 

Oceaan, Arhend zijn liefje, Cookie, Jelle, Olietje, mooie Robin, Fel Smellekens, 

de lange jongen met de mooie naam Bram, ons lieftallige Camilleke, Black 

Panda en Charles the third en als ik er nog vergeten ben, #Tag uzelf ☺ 

 

We verwelkomen Cato, Lena, Lars, Theo, Saartje en misschien nog meer… 

Helaas moeten we bij de superfantastische leiding afscheid nemen van Nick en 

Arne maar niet getreurd de leuke leider Bram 

blijft paraat en wordt dit jaar bijgestaan in zijn 

aarts moeilijke taak door de super(!) leuke 

nieuwe leiding Virginie, Ruben en Jonas. 

 

We gaan geen beloftes maken over 

superleuke activiteiten want anders is het 

geen verassing meer xp. Dus we zien elkaar 

tijdens het nieuwe jaar. Kusjes van de geweldige tweeling Ruben en Bram en de 

anderen, Virginie en Jonas. 

 

Byyyyyyeeeeeeeeeeee!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Voor alle ijverige jvk’tjes hebben we hier ook nog enkele spelletjes voorzien ☺ 
 

 

 

 
(links beginnen en rechts eindigen) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoek de 7 verschillen 



WE PRESENT YOU: THE VERKENNERS! 

 
Ligt het aan ons, of was kamp YOLOSWAG DE MAX? Naar het schijnt lezen 

jullie elk Durendaelertje aandachtig en bewaren jullie deze zelf (WUUUT 

TOPKADEEJEN!), dus gaan wij extra ons best doen om er een schoon boekske 

van te maken.  

 

Laten we beginnen met memories op te halen van het kamp: 

o Het was warm 

o Thema leger was awesome 

o Jullie waren awesome 

o De leiding is meer awesome 

o Het was plakkerig weer 

o Veel wespen 

o Het was zweten 

o DE BLOEMKOOL WAS NIET TE 

WRETEN 

o Lekker eten voor de rest 

o Frodo kan goed lapdancen  

o Vuurwerk 

o Dimitri kan soms boos 

worden  

o Er was veel zon op 24-

urentocht  

o VK’S love rambotocht 

o Spaghetti was lekker zonder 

handen (voor herhaling 

vatbaar 

o Jullie straf in de zon 

o Het was heet 

o WE LOVE ROGER 

o Maïsman is een stalker 

o XXXBunnyXXX 

o #wewantleonback 

 

Bij deze laten wij vier topkadeejen gaan MAAR ontvangen wij héél graag 

nieuwe topkadeejen bij de Verkenners. Virginie, Jolien, Mégane en Emiel 

bedankt voor alles, jullie zijn YoloSwag de max. Ook laten we met veel pijn in 

het hart Martin gaan als leider, maar niet getreurd, hij blijft hoofdleider YAY! 

Bedankt voor alles Martin, jouw leuke en originele activiteiten zullen nog lang 

worden herinnerd.  

 

Ivo en Ellen ruilden Martin om voor twee topkerels Arne en Nick. Het nieuwe 

team top is geboren, wees paraat VK’S, want het wordt weer eens een 

TOPJAAR! Wat gaan we zoal doen? Dat is topsecret dat zwaar 

wordt bewaakt door Maïsman. Maar wij weten via bronnen dat 

het lachen, gieren, brullen wordt. BE PREPARED.  

 

Oké eventjes de regeltjes boven halen, als respectvolle 

Verkenners passen jullie deze vanzelfsprekend toe.  

 

o Bellen als je niet kan komen (Bellen naar Ellen is fijn btw) 

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. 

 

Met bloed getekend  

 
 

Nick Arne  
Ellen   Ivo   



 

Waar is Roger?  



 


