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H o o f d l e i d e r s b r i e f  
 
Beste Durendaelers, beste ouders 
 
Eerst en vooral willen we via deze weg iedereen een héél gelukkig 2018 toewensen. Laten 
we van dit jaar een NOG mooier jaar maken dan 2017 het was, met alle 
zondagsactiviteiten, kampen en acties die daarbij horen.  
 
Als we terugkijken naar de periode van september 2017 tot nu, mogen we blij zijn met wat 
we hebben kunnen realiseren als scoutsgroep! Denk maar aan de pannenkoekenbak, de 
komst van sinterklaas, het kerstfeestje,.. We mogen fier zijn op al onze leden die er elke 
zondag opnieuw staan, maar zeker ook de leiders en het bestuur die zich elke activiteit, 
maar vooral ook daarbuiten, inzetten voor onze scoutsvereniging.  
Dus een DIKKE MERCI aan iedereen daarvoor.  
 
Graag blikken we nu toch al eens vooruit op wat ons de komende weken/maanden te 
wachten staat. Verderop in dit Durendaelertje vinden jullie de agenda voor de komende 
maanden, met alweer een hele hoop zondagsactiviteiten die eraan komen.  
We willen er dan ook graag even vermelden dat we het ENORM appreciëren als er op de 
zondagnamiddagen ZO VEEL mogelijk volk aanwezig is. Dit maakt het aangenamer voor 
de leiding (zij kunnen activiteiten uitwerken voor een groep die groot genoeg is), voor jullie 
(meer vriendjes en vriendinnetjes!), maar vooral: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Weet 
ook dat bij ons IEDEREEN welkom is, waar en wanneer tijdens het jaar dan ook.  
 
Op 17 maart vindt onze jaarlijkse kaasavond plaats. Hierover later meer, maar noteer deze 
alvast zeker in jullie agenda! Dit is niet alleen de gezellige avond waarop jullie eens goed 
jullie buikjes kunnen vullen, het is ook een grote bron van inkomsten voor onze vereniging. 
Dus hier ook opnieuw: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
En ja, ook dit jaar vertrekken we weer op paasweekend! Dit zal plaatsvinden van 11 t.e.m. 
16 april, dus noteer ook dit zeker in jullie agenda’s! Waar we naartoe gaan, verklappen we 
nog niet… Maar we geven alvast één tip: ZAND! :-)  
 
Wij kijken alvast heel erg uit naar alles wat ons te wachten staat in 2018, en hopen van jullie 
hetzelfde.  
 
Als hoofdleiding zijn we met veel plezier ook het aanspreekpunt voor al jullie vragen, dus 
aarzel niet om ons over wat dan ook te contacteren! 
 
Tot snel! 
 
We groeten jullie uiteraard weer op z’n scouts 
 
Ellen De Meue - 0497 49 49 27  &  Ivo Maes - 0473 46 43 66 
 



	  

	  

F R A M E T E N T  ( 1 0 1 , 5  m 2 )  
 
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: Detelev 0495 / 62 15 38 of Steven 0498 / 29 95 81 

 



	  

	  

O N S  U N I F O R M  
 
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 

 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar de Hopper-winkels in 
Gent, Aalst, Antwerpen, enz. [https://www.hopper.be/winkel/webshop/uniform-scouts-en-gidsen-
hemden-c-9_10_12/]. 



	  

	  

K E N  J E  W E T  
 

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. 



	  

	  

K A L E N D E R  
 

   Zondag 28 januari: Vergadering 

   Zondag 4 februari: Vergadering 

   Zondag 11 februari: Geen vergadering  

   Zondag 18 februari: Geen vergadering wegens leiderscursus 

   Zondag 25 februari: Vergadering 

   Zondag 4 maart: Geen vergadering 

   Zondag 11 maart: Vergadering 

   Zaterdag 17 maart: Kaasavond  

   Zondag 18 maart: Geen vergadering 

   Zondag 25 maart: Vergadering 

   Zondag 1 april: Geen vergadering  

   Zondag 8 april: Geen vergadering  

   Woensdag 11 april – zondag 15 april: Paasweekend 

   Zondag 22 april: Geen vergadering	   

   Zondag 29 april: Levensloop Ronse 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waarop de 
kalender wekelijks wordt aangepast, in het oog of volg ons op Facebook. 



W E L P E N 
Mayflair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40
E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja

Jolien Windels
Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31
E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

Arhend Vanderhaeghen
Geboortedatum: 09 december 1999
Gsm-nummer: 0471/ 60 69 76
E-mailadres: arhend.vd@gmail.com
Totemnaam: Ondeugende Ouistiti

L E I D I N G  S C O U T I N G  D U R E N D A E L

K A B O U T E R S
Renée Meewis
Geboortedatum: 14 mei 1998
Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53
E-mailadres: renee.meewis@gmail.com
Totemnaam: Pronkende Scholekster

Emile Watté
Geboortedatum: 7 juni 1999
Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13
E-mailadres: emilewatte@hotmail.com
Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

Bram Lemaître
Geboortedatum: 10 augustus 2001
Gsm-nummer: 0498 / 33 45 13
E-mailadres: scoutbram@hotmail.com
Totemnaam: Geïnteresseerde Hathi



J O N G V E R K E N N E R S
Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59
E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com
Totemnaam: Spontane Mungo

Arne Cambier
Geboortedatum: 10 oktober 1996
Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99
E-mailadres: arnecambier@hotmail.com
Totemnaam: Dankbare Spiesbok

Mégane Verdonckt
Geboortedatum: 16 oktober 1999
Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86
E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Noefty

V E R K E N N E R S
 
Bram Van Derhaeghen
Geboortedatum: 30 november 1996
Gsm-nummwer: 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

Thibaud Dalgan
Geboortedatum: 12 juli 1997
Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45
E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com
Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans



H O O F D L E I D I N G
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

R A A D  V A N  B E S T U U R
Detlev Vandendaele - Voorzitter
Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be
Totem: Verstrooide Buizerd

Steven Haustraete - Ondervoorzitter 
Geboortedatum: 5 april 1983
Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81
E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com
Totem: Sportieve Kameleon

Mieke De Buysscher - Secretaris
Geboortedatum: 12 november 1987
Gsm-nummer: 0474 / 58 40 88
E-mailadres: mieke_db@hotmail.com
Totemnaam: Geliefde Barry

Annelies Lemaitre - Schatbewaarder
Geboortedatum: 6 augustus 1981
Gsm-nummer: 0491 / 35 24 15
E-mailadres: annelies.lemaitre@hotmail.be
Totemnaam: Schaterende Baviaan

B E S T U U R  S C O U T I N G  D U R E N D A E L



Jens Deriemaeker - Webmaster
Geboortedatum: 27 november 1990
Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97
E-mailadres: jderiemaeker@gmail.com
Totemnaam: Vriendelijke Collie

Dirk Delange - Beheerder
Geboortedatum: 20 oktober 1972
Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88
E-mailadres: info@delange.be
Totemnaam: Stoer Trekpaard

Jan Haustraete - Beheerder
Geboortedatum: 21 juni 1984
Gsm-nummer: 0474 / 580 412
E-mailadres: info@haustraete.be
Totemnaam: Sympathieke Chimpansee

Herwig Lemaitre - Beheerder
Geboortedatum: 26 november 1975
Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33
E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be
Totemnaam: Verwende Poedel
 

Martin Monnier - Beheerder
Geboortedatum: 23 januari 1990
Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00
E-mailadres: martin.d.monnier@gmail.com
Totemnaam: Gevoelige Egel
 

Yannick Sadoine - Beheerder
Geboortedatum: 23 januari 1990
Gsm-nummer: 0477 / 40 41 21
E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com
Totem: Ontembare Dingo

Nathalie Monnier - Beheerder
Geboortedatum: 15 maart 1983
Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27
E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be
Totemnaam: Sportieve Labrador



V O L G  S C O U T I N G  D U R E N D A E L  R O N S E  O P  D E  V O E T  V I A

F a c e b o o k

W E B S I T E

Op de Facebookpagina vind je updates, 
allerlei informatie en leuke foto’s. Vind ik 
leuk!

Op de website vind je alle gedetailleerde 
informatie terug over Scouting Durendael. 
Instellen als favoriet is de boodschap!



K A B O U T E R S



 

 

Allerliefste Kabouters 

 
Wat  jullie  allemaal  al  weten,  is  dat  de  laatste  maanden  in  de  scouts  
super,  fantastisch  en  reusachtig  leuk  waren.  We  hebben  namelijk  al  
vele  spannende  activiteiten  meegemaakt.  Zo  kregen  we  onder  an-
dere  bezoek  van  niemand  minder  dan  Sinterklaas  en  stoere  piraten,  
leerden  jullie  leider  Bram  beter  kennen  en  knutselden  we  een  hoop  
mooie  werkjes  in  elkaar.  Wat  we  niet  mogen  vergeten  is  de  ge-
slaagde  pannenkoekenbak  van  dit  jaar.  Iedereen,  van  klein  tot  
groot,  hielp  mee  om  deze  zware  klus  te  klaren.  Een  welgemeend  
dankjewel  aan  iedereen  die  overheerlijke  pannenkoeken  hielp  bak-
ken,  uitdelen  of  ze  gewoon  opat.   

  

Maar…  wat  kunnen  jullie  nog  verwachten  voor  de  komende  maanden? 
 
Dat  we  geen  bezoek  meer  krijgen  van  sterke  superhelden  of  lieftallige  prinsesjes,  kunnen  we  
niet  beloven.  Wat  we  jullie  wel  garanderen  is  dat  de  activiteiten  nog  knotsgekker,  specialer  
en  grappiger  zullen  zijn  dan  voorheen.   
 
-  De  Grote  Kabouterolympiade   
-  De  sterkste  kabouter 
-  Heel  veel  plezier 

-  Nog  meer  originaliteit 
 
 
Dit  alles  kan  je  gewoonweg  niet  missen!  Komt  er  jammer  genoeg  toch  eens  iets  tussen,  zou-
den  wij  het  heel  hard  op  prijs  stellen,  als  we  een  seintje  kregen.  Weet  je  niet  meer  hoe  dat  
moet  of  wie  je  nu  ook  alweer  moet  verwittigen,  neem  dan  eens  een  kijkje  op  de  site  of  onder-
aan  deze  pagina! 
 
Voor  wie  zich  nu  al  niet  meer  kan  inhouden  om  een  spelletje  te  spelen,  kan  zich  hier-
onder  volledig  laten  gaan… 



 

 

 
  

  

  

  

  

  

Voor  wie  graag  
eens  lacht… 
  

Jantje:  Papa,  er  
is  een  man  met  
een  snor  aan  de  

deur!  

Jantjes  vader:  Zeg  maar  dat  ik  er  al  een  heb!  

  

Jantje  komt  thuis  met  een  slecht  rapport.  

“Voor  zo’n  rapport  lijkt  een  flink  pak  slaag  wel  op  zijn  plaats!”  zegt  vader  boos.  

Jantje  antwoordt:  “Dat  lijkt  me  een  goed  idee  pa.  Ik  weet  wel  waar  de  meester  woont.” 
 
Voor  wie  het  kabouterwetboek  nog  eens  moet  nalezen… 

“Akela, wij doen ons best!” 
Vele  scoutsgroetjes  van    

Renée	  
Meewis/Pronkende	  
Scholekster  

0497	  41	  40	  53   scoutbram@hotmail.com  

Bram	  
Lemaitre/Geïnteresseer
d	  Hathi  

0498	  33	  45	  13   renee.meewis@hotmail.com  

Emile	  
Watté/Nieuwsgierige	  
Perdix  

0483	  40	  93	  13   emilewatte@hotmail.com  

  

  



W E L P E N



 

 

 

Hey lieve welpjes!  

Jullie hebben jullie de voorbije zondagen heel goed en flink gedragen! Wij zijn heel 

trots op jullie. Toen Sinterklaas op bezoek kwam hebben jullie ook hele mooie 

tekeningen gemaakt voor hem en hij heeft ons stiekem gezegd dat hij daar super blij 

mee was! Volgend jaar komt hij zeker terug.  

Vergeet niet dat het paaskamp bijna in zicht is! Wij zien het alvast zitten, jullie ook? 

Wij hopen dat elk welpje aanwezig zal zijn dan. Maar voor dat het tijd is voor het 

paaskamp, hebben we nog enkele zondag activiteiten voor jullie:  

©   Zoek het witte paard  

©   Patat  

©   Het grote eenhoorn spel  

©   Cupido’s verloren liefdespijl  

©   Wat dacht je van, een boterham met CHOCO?! 

Indien een welp niet kan komen op een zondag, gelieve een smsje te sturen naar 

één van volgende nummers:  

©   Jolien Windels: 0489514031 

©   Arhend Van Derhaeghen: 0471606976 

©   May-flair Vandenabeele: 0473407640 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



J O N G V E R K E N N E R S



JVK’S	  NIET	  LEZEN!!!	  
… Ja lap he, ge hebt het u weer niet kunnen laten zeker. Alweer niet 

luisteren ;) Voor al degene die lezen proficiat jullie hebben het alweer 

enkele maanden met ons volgehouden. Voor al degene die niet lezen, 

ja daartegen moeten we niets zeggen want ze lezen het toch niet.  

We zitten ondertussen alweer aan de helft van het scoutsjaar. 

Hohoooo de tijd vliegt met zo’n toppers als jullie!! Ik hoor jullie al 

denken: ‘Yes eindelijk bijna van de leiding verlost!’ MAAAAAR hahaaa 

dat is dan toch een misverstand!! Want jullie zijn nog lang niet van 

ons verlost J Er komen nog vele zondags activiteiten en binnenkort 

het paaskamp (waar de leiding al volop naar uitkijkt). Dus jullie zullen 

ons nog heel veel zien en het leuke eraan is dat wij jullie ook nog 

veel zullen zien en dus allerlei zaken samen zullen meemaken (even 

voorbereiden op de harde tijden):  

v  De leiding die jullie elke morgen om 8u30 overenthousiast 

komt wakker maken (jammer genoeg zijn jullie daar niet zo 

enthousiast over)  

v  De leiding die jullie altijd komt ambeteren met de toffe 

schouwingen omdat jullie kamers niet opgeruimd zijn  

v  De leiding die zal winnen van jullie omdat de leiding gewoon 

veel sterker is dan jullie ;)  

v  De JVK’s die super leuke opdrachtjes krijgen omdat ze niet 

willen slapen maar na dat opdrachtje als een blok in slaap 

vallen (behalve Meneer Carette uiteraard)  



Oke oke genoeg negatieve dingen er komen ook heel wat toffe 

dingen aan hoor zoalssssss:  

v  De jvk’s die de leiding te slim af zijn en uiteindelijk toch altijd 

winnen  

v  De zondagactiviteiten waarvoor we nog heel wat in petto he 

voor jullie  

v  De super gezellige sfeer van het klein kamp  

v  De jvk’s die de leiding weer eens goed liggen hebben met al 

hun moppen  

v  De grote mysterieuse verdwijning  

v  Het grootste feest dat jullie ooit zullen meemaken 

v  Was het nu naar links of naar rechts? RECHTDOOR JA! 

DUS al bij al even kort samenvatten: De leiding is suuuper blij met 

jullie allemaal in de groep en hopen jullie er nog lang bij te mogen 

hebben! Wij zien het kamp al zeker zitten en jullie ook dat zijn we 

zeker! Maar eerst komen de zondagsactiviteiten nog waar we al volop 

staan voor te popelen J  

Nu even over helemaal iets helemaal anders:  HET SINTERKLAASFEEST!  

We willen nog even melden dat we zeer tevreden waren met de sint 

over jullie te vertellen had!! En ja de leiding heeft goed meegeluisterd 

en inderdaad wat hij vertelde is zeker en vast de waarheid J  

Vriendelijk scoutsgroeten van Spontane Mungo, Sportieve Noeftie, 

Dankbare Spiesbok xx 

 



 

 

Voor als jullie de leiding 

echt te veel missen :  

(kleuren maaaaar) 

 



V E R K E N N E R S



 
Guten tag, verkenners 

Deel	  1	  van	  het	  scoutsjaar	  is	  weer	  eens	  voorbijgevlogen.	  We	  hebben	  er	  allemaal	  goede	  
herinneringen	  aan.	  Dankzij	  de	  prachtige	  activiteiten	  die	  de	  leiding	  hebben	  gemaakt.	  
We	  hebben	  hier	  enkele	  herinneringen.	  

Paardje	  rijden	  op	  een	  zetel:	  

	  

Random	  op	  matrassen	  springen?:	  

	  

Beetje	  fun	  al	  wachtend	  op	  onze	  lustige	  fietsers:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Iedereen	  een	  gelukkig	  nieuwjaar	  gewenst.	  Hopelijk	  waren	  de	  puntjes	  ook	  goed	  zodat	  jullie	  
de	  zondag	  kunnen	  komen	  naar	  de	  activiteiten.	  Zoals	  elk	  nieuw	  jaar	  hebben	  we	  goede	  
voornemens	  en	  beloven	  we	  nog	  beter	  ons	  best	  te	  doen.	  

Wat	  mogen	  jullie	  zoal	  verwachten	  van	  2018?	  

•   What	  the	  ****?	  Mijn	  isolatieschuim	  is	  verdwenen!	  
•   Quiz	  or	  die	  
•   Klein	  kamp	  
•   Ultimate	  survival	  
•   Thee	  bij	  lichtjes	  

	  

Nu	  gaan	  we	  slim	  zijn	  dus	  om	  deze	  pagina	  verder	  te	  vullen	  noemen	  we	  wat	  feiten	  op.	  

Feit	  1:	  Het	  dak	  van	  het	  Vk-‐lokaal	  is	  stuk	  
Feit	  2:	  Roken	  is	  ongezond	  
Feit	  3:	  Jullie	  kunnen	  allemaal	  goed	  fietsen	  
Feit	  4:	  Jullie	  leiding	  is	  supercool	  
Feit	  5:	  Robin	  Miel	  zijn	  achternaam	  betekent	  honing	  
Feit	  7:	  We	  zien	  jullie	  graag	  J	  
Feit	  8:	  Gauthier	  D	  is	  ne	  frietenbakker	  
Feit	  9:	  Enya	  denkt	  iedere	  minuut	  aan	  Shawn	  Mendes	  
Feit	  10:	  Olivier	  is	  de	  broer	  van	  Gauthier	  
Feit	  11:	  Dit	  is	  tijdverspilling	  
Feit	  12:	  Koeien	  hebben	  beste	  vrienden	  :o	  
Feit	  13:	  Als	  je	  een	  goudvis	  in	  een	  donkere	  kamer	  opsluit	  wordt	  het	  wit	  
Feit	  14:	  Je	  hebt	  waarschijnlijk	  niet	  opgemerkt	  dat	  er	  geen	  feit	  6	  is	  

	  

Wie	  niet	  kan	  komen	  mag	  altijd	  een	  seintje	  geven	  (via	  facebook)	  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	  

Arne	  Verplancken,	  0471/02	  16	  03	  

Bram	  van	  Derhaeghen,	  0493/	  44	  09	  06	  

Bij	  deze	  groeten	  we	  jullie	  op	  z’n	  scouts!	  	  

Beschermende	  Grauwe	  Gans,	  Speelse	  Panda,	  Sportieve	  Ezel	  

	  


