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Dag vrienden, vriendinnen, Scouts, oftewel: Durendaelers! 

 

We zijn ondertussen al december en ook wij sluiten dan ook 2016 af. Sinds de start van ons 

scoutsjaar hebben we er drukke 4 maanden op zitten met vooral mooie herinneringen. Voor ons is 

de belangrijkste toch wel de pannenkoekenbak. Maar liefst 1460 pakken, dat zijn: hou jullie vast, 

8760 pannenkoeken! We willen dan ook iedereen die ons heeft geholpen en gesteund nog eens 

héél hartelijk bedanken. Het is door zo’n inzet op zo’n acties dat onze vereniging kan blijven 

functioneren en groeien.  

 

Daarnaast waren er ook de zondagsactiviteiten, waarop de leidersploeg elke week opnieuw 

verrassend uit de hoek weet te komen om onze Durendaelers een leuke zondagnamiddag te 

bezorgen. Iets waar we in 2017 als hoofdleiding en leiding nog meer op willen inzetten. 

 

Waar we graag nog even de nadruk willen leggen: de zondagsactiviteiten gaan verder dan hun einde 

om 17u30! Na de sluiting openen we altijd onze bar en dit is het ideale moment voor een babbel met 

de leiding, hoofdleiding of bestuur, maar natuurlijk ook met de andere ouders. Aarzel dus niet om 

nog ééntje (of twee) te drinken, onze prijzen zijn zelfs zéér democratisch!  

 

We hebben dus een mooi jaar voor ons, waarin we kunnen uitkijken naar opnieuw zowel een 

paaskamp als een zomerkamp! Later krijgen jullie hierover meer informatie, we houden de spanning 

er nog even in :) 

 

Zijn er voor de rest nog vragen, dan kunnen jullie ons altijd bereiken op onderstaande 

telefoonnummers. 

 

 

 

En ja, zoals altijd, groeten we jullie op z’n scouts! 

 

Hoofdleiding Scouting Durendael 

 

Ellen De Meue 0497 49 49 27 

Ivo Maes 0473 46 43 66  

 

 

 

 



 

 

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 € 7,50 

Dasring € 1,50 

T-shirt Scouting Durendael Ronse € 12,50 

Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 25,00 

Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 30,00 

Rokje (kinderen) [op bestelling] € 33,00 

Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00 

Jullie zullen merken dat sommige prijzen licht gestegen zijn. Onze prijzen zijn de laatste jaren niet gewijzigd, maar de 

aankoopkosten zijn verhoogd. Daardoor zijn we helaas verplicht om deze verhoging door te voeren. 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar Alpino Ronse 

[http://www.alpino.be/nl/about_us.php] of naar de Hopper-winkels in Gent, Aalst, Antwerpen, 

enz. [https://www.hopper.be/winkel/webshop/uniform-scouts-en-gidsen-hemden-c-9_10_12/]. 



 

 

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 

 

Mayflair Vandenabeele 

Geboortedatum: 26 juli 2000 

Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40 

E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com 

Totemnaam: Zanglustige Ajaja 

 

Emile Watté 

Geboortedatum: 7 juni 1999 

Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13 

E-mailadres: emilewatte@hotmail.com 

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix 

Welpen 

 

Thibaud Dalgan 

Geboortedatum: 12 juli 1997 

Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 

E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 

Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 

Jens Vanbutsele 

Geboortedatum: 11 juni 1998 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Mégane Verdonckt 

Geboortedatum: 16 oktober 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86 

E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Noefty 



 

 

 

Jolien Windels 

Geboortedatum: 1 juni 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31 

E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com 

Totemnaam: Giechelende Dolfijn 

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 

Arne Verplancken 

Geboortedatum: 21 april 1997 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

Arne Cambier 

Geboortedatum: 10 oktober 1996 

Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99 

E-mailadres: arnecambier@hotmail.com 

Totemnaam: Dankbare Spiesbok 

Bram Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

  



 

 

Hoofdleiding 

 

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 

 



 

 

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:  

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Martin Monnier 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 

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

Totemnaam: Gevoelige Egel 

 

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 

 Vrijdag 23 december: Filmavond + Kerstfeestje 

 Zondag 25 december: Geen vergadering 

 Zondag 1 januari: Geen vergadering 

 Zondag 8 januari: Geen vergadering 

 Zondag 15 januari: Geen vergadering 

 Zondag 22 januari: Geen vergadering 

 Zondag 29 januari: Vergadering 

 Zondag 5 februari: Vergadering 

 Zondag 12 februari: Geen vergadering 

 Zondag 19 februari: Vergadering 

 Zondag 26 februari: Vergadering 

 Zondag 5 maart: Vergadering 

 Zondag 12 maart: Vergadering 

 Zaterdag 18 maart: Kaasavond 

 Zondag 19 maart: Geen vergadering 

 Zondag 26 maart: Vergadering 

 Zondag 2 april: Geen vergadering 

 Zondag 9 april: Geen vergadering 

 Donderdag 13 t.e.m. zondag 16 april: Paasweekend 

 Zondag 23 april: Geen vergadering 

 Zondag 30 april: 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 

 



 

Aandacht, aandacht, kaboutertjes! 
Plopperdeplop, dag lieve kabouters!  

Wij vonden het de afgelopen zondagen heel erg leuk en gezellig. Jullie zitten vol energie en 

enthousiasme en dat zien we dolgraag. Jullie zijn topkaboutertjes en we hopen nog leuke tijden met 

jullie mee te maken. 

Natuurlijk was het moment waarop Sinterklaas een bezoekje kwam brengen het leukst. En raad eens, 

we hebben namelijk een brief gekregen van Sinterklaas waarin hij zei dat jullie hele lieve kindjes 

waren en dat hij volgend jaar jullie nog eens komt bezoeken met nog veel meer snoep.  

Aangezien al een paar van jullie gevraagd hebben wanneer we op groot kamp zouden gaan en jullie 

teleurgesteld waren dat het nog héél lang duurt, is er een paaskamp!!! Ik hoop dat jullie daar heel veel 

zin in hebben want wij hebben al heel veel leuke activiteiten klaarstaan!  

Wij zijn super trots op jullie kaboutertjes! Doe zo verder   

De komende zondagactiviteiten: 

 Op missie met de Paw Patrols 

 Miss & Mister Kabo 2017 

 Romeo en Juliet 

 De paashaas opleiding  

 De zoektocht naar de verloren kabouter  

Als je eens niet aanwezig kan zijn de zondag, gelieve een 

seintje te geven via één van de onderstaande nummers zodat 

we op de hoogte zijn!  

Renée Meewis: 0497/41.40.53 

Emile Watté: 0483/40.93.13 

May-flair Vandenabeele: 0473/40.76.40 

Nog een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar!  

Nieuwsgierige Perdix, Pronkende Scholekster, Zanglustige Ajaja  

 

Nog even dit ! 

 
- Hoogtepunt van de week ?  iedere zondag om 14u-17u30 @ Scouting Durendeal 

voor toffe activiteiten!  

- Vergeet je 50-cent niet voor een drankje tijdens de pauze. 

- Neem ook best een dikke trui of jas mee want het is nog koud buiten!    

 

Tot snel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ho ho ho beste welpjes!! 
Wij hopen dat jullie al heel veel hebben kunnen genieten van de activiteiten tot nu toe? 

Goed zo! Wij hopen dat jullie zullen blijven komen met dezelfde hoeveelheid enthousiasme 

en dezelfde smile als nu.  

Zoals jullie weten is Sinterklaas al langsgekomen en heeft hij heel veel snoepjes, koekjes en 

chocolaatjes uitgedeeld. Hij heeft ons zelf nog een berichtje gestuurd vanuit Spanje om te 

zeggen dat jullie een super duper toffe groep zijn en dat hij volgend jaar zeker opnieuw zal 

komen. Dat maakt de leiding heel blij. Doe zo verder maatjes! 

 

Maar wat denken jullie van een 

voorproefje van komende 

activiteiten? 

 Waar is Jolien? 

 Wie zal de nacht overleven in dit 

spookachtig gebouw? 

 Pudding!! 

 Und viele andere.. 

Wie niet kan komen mag altijd een seintje geven of als je meer info nodig hebt over de 

scouts of een activiteit mag je ons altijd contacteren op deze nummers: 

Thibaud Dalgan, 0474/08.55.45 

Mégane Verdonckt, 0489/43.84.86 

Jolien Windels, 0489/51.40.31 

Jens Vanbutsele, 0499/75.74.75 

 

Bij deze groeten we jullie op z’n scouts! 

Prettige feestdagen en gelukkig nieuwjaar!  

Beschermende Grauwe Gans, Sportieve Noefty, Giegelende Dolfijn, Zwervende Danta. 

 

 



 

 

 



 



Dag allerliefste jvk’s 
 

Het scoutsjaar is nu ondertussen al een tijdje bezig en jullie leiding vindt dit tot nu toe al 

een heel leuk jaar. Zoals jullie wel weten is vorige keer de Sint gekomen naar Scouting 

Durendael. Hij had heel wat te zeggen over jullie. Voor degene die er niet waren heeft de 

Sint ons persoonlijk een hele korte samenvatting gestuurd van zijn notities die hij 

afgelopen jaar heeft genoteerd.  

 

 

Goed nu Sinterklaas terug veilig in Spanje is 

thuisgekomen staat bij ons de kerstman alweer voor 

de deur. Hopelijk hebben jullie allemaal supergoede 

examens achter de rug en gaan jullie een supertoffe 

vakantie tegemoet waarin er al kan gestudeerd 

worden voor de examens voor de paasvakantie want 

jullie zijn natuurlijk allemaal voorbeeldige leerlingen 

net zoals jullie leiding ;) 

 

 

 

 

Allerliefste jongverkenners, ik heb eens gekeken in mijn boek wat ik allemaal te vertellen heb 

over jullie. Ik zie hier staan dat jullie moeten proberen om zo massaal mogelijk aanwezig te zijn 

en al je vriendjes en vriendinnetjes moeten aanmoedigen om te komen. Nog een tweede puntje 

in mijn boek is dat jullie mij een hele toffe en enthousiaste groep lijken. Het laatste en 

belangrijkste puntje dat ik jullie wil meegeven is dat jullie een topbende zijn en dat jullie zeker 

jullie fantastische zelf moeten blijven! 

Groeten Sinterklaas, Slecht Weer Vandaag & Zwarte Pieten ;) 

Spanjestraat 1 

 



 

 

Voor 2017 zit de leiding al vol bruisende ideeën voor toffe activiteiten die we nog niet aan 

jullie neus gaan hangen, daarvoor moeten jullie iedere zondag aanwezig zijn.  

Wat jullie wel al weten is dat er binnenkort een mega gigantische extreme game-avond 

zal komen (voor degene die niet graag gamen zullen er wel andere topactiviteitjes te 

doen zijn) maar daar krijgen jullie zeker nog meer informatie over binnenkort. In 

afwachting kunnen jullie alvast deze kleurplaat inkleuren. Veel plezier ;) 



 

 

 

Er is al redelijk wat tijd vervlogen van het scoutsjaar en hopelijk (heel zeker) hebben 

jullie zich al goed geamuseerd. De pannenkoekenbak was weer een groot succes dit 

jaar, een dikke merci aan de bakkers, bedankt voor jullie massale opkomst (enkel het 

uitdelen was minder xp).  

 

De examenperiode zit er ook weer op voor dit jaar en jullie kunnen genieten van een 

welverdiende vakantie! Jammer genoeg is het kerstfeestje en de filmavond de laatste 

activiteit  en  zullen  we  moeten  wachten  tot  29  januari.  MAAAAAAR  niet  getreurd, 

volgend jaar zullen we er zeker terug staan met super activiteiten. 

 

Jammer genoeg  (2.0)  hebben we de  laatste  tijd maar weinigen van de verkenners 

gezien en we hopen er zeker op dat dit vanaf 2017 weer helemaal in orde komt. Zet 

het dus zeker op jullie lijstje voor goede voornemens. 

 

Enkele namen voor de komende activiteiten 

van 2017 

  Verrassing 1 

  Verrassing 2 

  Verrassing 3 

  Zoek Dolan 

  Waar is Gooby? 

  Can Spoderman swing from his web? 

 

We groeten jullie allemaal op zijn scouts en nog veel plezier met het feesten tijdens 

Kerst en Nieuwjaar!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


