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Durendaelertje liever in kleur? 
Check dan de website of de Facebookpagina!



Beste Durendaelers

Hoewel het alweer eventjes geleden is dat we elkaar nog zagen, herinneren we ons
allemaal nog het spetterende Groot Kamp 2020 te Stavelot. Wat voor een geslaagd

kamp was dat, zeg! Ik denk dat we zeker en vast kunnen stellen dat iedereen een tijd
heeft beleefd om nooit te vergeten! Een goed kamp brengt dan ook altijd frisse

inspiratie voor een gloednieuw scoutsjaar. Ondanks de tijdelijke opschorting van de
activiteiten vorig jaar, zijn we nu vastberaden om alles op alles te zetten. Zowel de
leiding, het bestuur, de leden als de ouders zullen hun uiterste best doen om terug
mogelijk te maken wat we graag doen: iedere zondag komen ravotten in de scouts! 

Bij een nieuw scoutsjaar horen ook enkele veranderingen, met hier en daar een traan en
een nieuw gezicht! 

- Zo hebben we een verandering binnen de leidersploeg!
- Een shift binnen het hoofdleidersteam!

- Inschrijven gebeurt voortaan online!
- Enkele regels ter bestrijding van het coronavirus!

Wil je weten wat er verandert? Dan raden wij jou aan om alle welkomst- en
afscheidsbrieven te lezen binnenin dit Durendaelertje, alsook onderstaande uitleg over

de inschrijvingen en de coronaregels grondig door te nemen. 

Wij groeten jullie op z'n scouts

Virginie en Emile
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Om je in te schrijven betaal je slechts € 30,00. Dit bedrag omvat de verzekering, de
Durendaelertjes en de deelname aan de wekelijkse activiteiten.

Onze gouden regel: ben je nieuw, dan mag je 3 keer gratis komen proberen. Daarna
vragen wij om je officieel in te schrijven.

Net zoals de inschrijving voor het Groot Kamp te Stavelot, vragen we om opnieuw
online in te schrijven. Dat kan via onderstaande link! Je vindt de link ook terug op

Facebook en Instagram.
 

DE ONLINE INSCHRIJVINGSTOOL -> http://tiny.cc/scoutingdurendael20202021

Hoewel we het liever niet hadden gezien, dienen wij nog steeds het coronavirus in
acht te houden. Als scout willen wij ons steentje bijdragen om de verdere verspreiding

te voorkomen. De regels van federale overheidsdienst kunnen uiteraard nu en dan
veranderen naargelang de situatie, dus wij volgen die nauwlettend voor jullie op. 

Zelf hebben wij ook enkele afspraken om alles vlot te laten verlopen. 

1 We beschouwen elke tak (Kabouters - Welpen - Jongverkenners - Verkenners) als
aparte bubbels, inclusief de leiding van de respectievelijke tak! 

2 IEDEREEN neemt zelf een mondmasker mee! 
Tijdens de activiteiten binnen de bubbel moet het mondmasker niet gedragen

worden, tenzij de social distancing niet gerespecteerd kan worden met andere
bubbels: bijvoorbeeld op drukke plaatsen en plaatsen waar het verplicht is. 

3 Wij voorzien zelf handgel en het overige hygiënisch materiaal!
 Gemeenschappelijke plaatsen, zoals de toiletten, worden systematisch ontsmet. Denk

er zelf dus ook aan om je handen te wassen. De leiding is hier ook van op de hoogte.

4 Wie ziek is, blijft thuis! 
Indien je één of meerdere symptomen (volgens de site www.info-coronavirus.be)

vertoont, blijf je hoe dan ook thuis. Net zoals op kamp, beschikken wij over
thermometer, die we ook zullen gebruiken bij de start van iedere activiteit.

5 We houden een aanwezigheidslijst bij tijdens iedere activiteit!

De officiële website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#sport
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Liefste Durendaelers

Ik ben normaal gezien altijd goed met woorden maar een ‘afscheidsbrief’ schrijven als
hoofdleiding is toch wel wat moeilijker. Laten we even teruggaan in de tijd. In 2009 heb
ik Scouting Durendael leren kennen dankzij mijn beste vriendin. Ik ging mee op kamp en
merkte meteen: dit is écht iets voor mij. Je helemaal kunnen uitleven, plezier maken en
interessante technieken leren. Na al die jaren kan ik nog steeds zeggen dat ik volledig
mezelf kan zijn bij Scouting Durendael. In 2015 werd ik hoofdleiding, ‘ne sjieken titel’.

Mijn lief, (aanstaande man ;) ) Martin, leerde mij de kneepjes van het vak. Na een jaartje
samen hoofdleiding zijn, besloot Martin om op pensioen te gaan en kwam Ivo erbij.

Respectvolle sneeuwstormvogel en een droom om mee samen te werken. Uiteraard
worden wij allemaal een beetje ouder en zoals mijn oma het zou zeggen: ‘we hebben

we allemaal onze eigen huishouden’. Tijd voor nieuw vlees in de kuip. Emile en Virginie
kwamen erbij. Het was nu aan mij om hen de kneepjes van het vak te leren. Na twee jaar

strenge opleiding en een examen met grote onderscheiding kan ik met gerust hart de
fakkel doorgeven. Het ga jullie goed honeys, steeds paraat om jullie te helpen. Ook

welkom aan Jolien, mijn opvolgster ;). Blijf steeds geloven in jezelf meid, ik wens je veel
succes en plezier toe! Ik zag de leiding komen en gaan, open bloeien en volwassener
worden. Ik heb mooie en originele activiteiten gezien. We hebben leuke en grappige
momenten beleefd. Iedereen heeft voor altijd een plaatsje in mijn hart.Bedankt aan

diegene die steeds in mij geloofden, bedankt aan Detlev voor het voorzitterschap en de
goede samenwerking. Bedankt aan Scouting Durendael van klein tot groot. Ik ga jullie

missen. Tot ziens is zeker geen vaarwel!Ondertussen groet ik jullie met veel trots op z’n
scouts.

Durvende Torenvalk aka Ellen De Meue
micdrop.



Beste ouders en leden

Met trots kan ik zeggen dat ik de nieuwe hoofdleidster van Scouting Durendael zal
worden en dus een team zal vormen met Emile en Virginie. 

Ik zal mij even kort voorstellen voor diegene die mij niet kennen!
Ik ben Jolien Windels/ Giechelende dolfijn

Ik hou heel hard van kunst en fotografie en ik ben 21 jaar oud. 
Ik kijk enorm hard uit naar dit scouts jaar en ik ben er zeker van dat dit een jaar zal

worden om nooit te vergeten!!!
Hopelijk tot snel!!

Jolien Windels



Zondag 13 september: vergadering “Startdag”
 + laatste activiteit (in oude tak)

Zondag 20 september: vergadering “Overgang”
Zondag 27 september: vergadering 

Zondag 4 oktober: vergadering “Werelddierendag”
Zondag 11 oktober: vergadering
Zondag 18 oktober: vergadering

Zondag 25 oktober: vergadering “Halloween”
Vrijdag 30 oktober: “Pannenkoekenbak” 

Zaterdag 31 oktober: uitdelen pannenkoeken
Zondag 1 november oktober: geen vergadering wegens opkuis 

Zondag 8 november oktober: vergadering
Zondag 15 november: vergadering
Zondag 22 november: vergadering
Zondag 29 november: vergadering

Zondag 6 december: vergadering “Sinterklaasfeestje”
Zondag 13 december: vergadering

Week van 14 tot en met 20 december: geen vergadering 
wegens start "examenstop" 

Zondag 27 december: geen vergadering

Eventuele vervangactiviteiten tijdens de "examenstop" worden tijdig gecommuniceerd! De
kalender voor 2021 volgt!
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Vergadering: zondag 14:00 tot 17:30!
Afwezig? Geef een seintje aan je leiding!



Vergadering: zondag 14:00 tot 17:30!
Afwezig? Geef een seintje aan je leiding!

Handige tip voor de digitale agenda!

Gebruikt u Google Agenda als planner? Dan kan u vanaf nu de up-to-date
scoutsagenda importeren in uw reeds bestaande Google Agenda. Opgelet: dat

werkt enkel met een account op Google Agenda/G-mail. 

Hoe werkt de activatie daarvan?

1 Open onderstaande link via uw COMPUTER en log in op uw g-mailaccount.
2 U krijgt de melding "agenda toevoegen". Klik rechts onderaan op "toevoegen".

3 U kan links de agenda aan- en uitzetten, indien gewenst.
4 U kan de afspraken met betrekking tot de scouts ook een bepaald kleur geven.

Klik op de 3 bolletjes naast "info@scoutingdurendael.be" en kies een kleur. Zo
kan u makkelijk al uw afspraken onderscheiden van die van onze vereniging!

Veel succes!

https://calendar.google.com/calendar/u/6?
cid=aW5mb0BzY291dGluZ2R1cmVuZGFlbC5iZQ
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3 FRAMETENT 101,5 M²3 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: Detlev 0495 / 62 15 38 

....
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Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002
Gsm-nummer: 0495 / 15 38 18
E-mailadres: sofie02pieters@gmail.com
Totemnaam: Betrouwbare Ibis

Naam: Charlotte Haegeman
Geboortedatum: 17 oktober 2002
Gsm-nummer: 0478 / 09 78 20
E-mailadres: charlotteHaegeman2002@hotmail.com
Totemnaam: Meelevende Adjak

Naam: Cato Watté
Geboortedatum: 17 april 2004
Gsm-nummer: 0485 / 20 88 14
E-mailadres: catowatte@hotmail.com
Totemnaam: Fanatieke Herder



W E L P E N L E I D I N GW E L P E N L E I D I N G

Naam: May-Flair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40
E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja

Naam: Emile Reyntjens
Geboortedatum: 25 mei 2000
Gsm-nummer: 0470 / 21 29 73
E-mailadres: reyntjens.emile@gmail.com
Totemnaam: Komische Chinchilla

Naam: Lotte Lemaître
Geboortedatum: 2 december 2003
Gsm-nummer: 0470 / 35 39 57
E-mailadres: lotteke2003@hotmail.com
Totemnaam: Zorgzame Secretarisvogel

Naam: Enya Brusselman
Geboortedatum: 3 oktober 2003
Gsm-nummer: 0491 / 31 15 36
E-mailadres: enya.brusselman1@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze koekoek



Naam: Ruben Naessens
Geboortedatum: 04 april 2003
Gsm-nummer: 0474 / 50 16 74
E-mailadres: Runa040403@gmail.com
Totemnaam: Vrolijke Wasbeer

Naam: Allan Van Overmeeren
Geboortedatum: 28 oktober 2002
Gsm-nummer: 0468 / 59 54 58
E-mailadres: allanvanovermeeren00001@gmail.com
Totemnaam: Leergierig Boskonijn

Naam: Madison Verdonckt
Geboortedatum: 22 februari 2004
Gsm-nummer: 0484 / 52 95 71
E-mailadres: madison.verdonckt@gmail.com
Totemnaam: Passieve ijsbeer



Naam: Renée Meewis
Geboortedatum: 14 mei 1998
Gsm-nummer: 0497 / 41 40 53
E-mailadres: renee.meewis@gmail.com
Totemnaam: Pronkende Scholekster

Naam: Simon Naessens
Geboortedatum: 8 augustus 2000
Gsm-nummer: 0478 / 36 18 19
E-mailadres: simon.p.naessens@gmail.com
Totemnaam: Goedaardige Argali

Naam: Jelle Delange
Geboortedatum: 21 juni 2002
Gsm-nummer: 0475 / 28 05 48
E-mailadres: jelledelange2002@gmail.com
Totemnaam: Onverschrokken Haan

J O N G V E R K E N N E R L E I D I N GJ O N G V E R K E N N E R L E I D I N G



Naam: Gauthier Fort
Geboortedatum: 5 november 2001
Gsm-nummer: 0472 / 05 23 46
E-mailadres: gauthier.fort@hotmail.be
Totemnaam: Sympathieke Tagoean

Naam: Jérôme Van Loo
Geboortedatum: 9 oktober 2001
Gsm-nummer: 0468 / 20 13 54
E-mailadres: jeromevanloo1@gmail.com
Totemnaam: Expressieve Adelaar

V E R K E N N E R L E I D I N GV E R K E N N E R L E I D I N G

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



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

Naam: Robin Miel
Geboortedatum: 28 mei 2000
Gsm-nummer: 0490 / 40 50 90
E-mailadres: robin_miel@live.be
Totemnaam: Avontuurlijke Arassari

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

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



R A A D  V A N  B E S T U U RR A A D  V A N  B E S T U U R

VOORZITTER
Naam: Detlev Vandendaele
Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38
E-mailadres: vandendaele_detlev@telenet.be
Totemnaam: Verstrooide Buizerd

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

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Naam: Jens Deriemaeker
Geboortedatum: 27 november 1990
Totemnaam: Vriendelijke Collie

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

BEHEERDER
Naam: Jan Haustraete
Geboortedatum: 21 juni 1984
Gsm-nummer: 0474 / 58 04 12
E-mailadres: info@haustraete.be
Totemnaam: Sympathieke Chimpansee



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

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

BEHEERDER
Naam: Rodney Vandenabeele
Geboortedatum: 21 april 1974
Gsm-nummer: 0491 / 16 99 76
E-mailadres: rodney.vandenabeele@telenet.be
Totemnaam: Toegevende Chimpansee

BEHEERDER
Naam: Chloé Vanheuverswyn
Geboortedatum: 23 oktober 1990
Totemnaam: Behulpzame Sifaka

BEHEERDER
Naam: Arne Verplancken
Geboortedatum: 21 april 1997
Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03
E-mailadres: arneverplancken@outlook.com
Totemnaam: Speelse Panda

BEHEERDER
Naam: Ivo Maes
Geboortedatum: 12 juni 1994
Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66
E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel



D A G E L I J K S  B E S T U U RD A G E L I J K S  B E S T U U R

VOORZITTER
Naam: Detlev Vandendaele
Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38
E-mailadres: vandendaele_detlev@telenet.be
Totemnaam: Verstrooide Buizerd

HOOFDLEIDSTER
Naam: Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59
E-mailadres: av.vandenbranden@outlook.com
Totemnaam: Spontane Mungo

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

HOOFDLEIDSTER
Naam: Jolien Windels
Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31
E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn
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Houd jij ook de socials 
nauwlettend in het oog?

 Goed zo, want daar komen 
vaak belangrijke updates 

en kiekjes tevoorschijn!

Scouting Durendael Ronse

@Scouting_Durendael_Ronse

www.scoutingdurendael.be



1 Internationaal scoutsteken
2 Lintje Durendael

3 Lintje België
4 Provincieschild

5 Takkenteken (Kabouter, Welp, JVK, VK, Leiding)
6 Beloftes (indien behaald)

6 ONS UNIFORM6 ONS UNIFORM
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.



6 ONS UNIFORM6 ONS UNIFORM

P R I J S L I J S TP R I J S L I J S T
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-
gidsenhemden-c-9_10_12/].

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

P L A A T S I N G  V A N  D E  T E K E N SP L A A T S I N G  V A N  D E  T E K E N S



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

7 DE WET7 DE WET



Dag kabouters ! 
 Wat een geweldig kamp hebben we

weer achter de rug!  Een week op safari
tussen de tijgers en de olifanten, spelen
in de (koude) rivier, een safari tour met
de jeep , wandelen door de jungle , een

fakkeltocht in het donker, … en nog
zoveel meer! Wat was het fijn! En

ondanks dat het voor vele kindjes toch
wat spannend was op kamp , zijn jullie
gegroeid tot super stoere kabouters!

Bravo! 
Iedereen heeft zijn erevlag dubbel en dik

verdiend! Ook willen we nog eens een
dikke proficiat zeggen tegen Hermien,
die de einderenvlag heeft verdiend en

aan Dina die de belofte heeft gekregen.
Goed gedaan iedereen!  

 

Lieve kaboutertjes,
Al was het een beetje een raar scoutsjaar, toch hebben wij er enorm van genoten. Wij
hebben veel gespeeld, gelachen, gehuild, geknuffeld, … maar vooral samen gegroeid.
Wij zullen jullie daarom ook enorm missen. Bram, die 3 jaar leiding is geweest, Renée

die 6 jaar bij de kabouters heeft gestaan, en Simon en Jérôme die samen 1 jaar
kabouterleiding zijn geweest zijn dan ook enorm fier op jullie!

Soms is het tijd voor verandering en daarom geven wij met veel trots de fakkel door
aan 5 gemotiveerde verkenners die wij vanaf nu ook mogen verwelkomen in de

leidersploeg. Wij zijn er van overtuigd dat zij veel in petto hebben voor jullie en er
samen met jullie een geweldig scoutsjaar van gaan maken!

Dikke knuffel en tot snel !
Pronkende scholekster, Geïnteresseerde Hathi, Goedaardige Argali en Expressieve

Adelaar.

8 KABOUTERS8 KABOUTERS

Aan alle mooie verhalen komt er helaas ook een einde.
Renée, Jérôme en Simon zullen afscheid nemen van de kabouters en verder op avontuur

gaan met de jongverkenners. Bram zal helaas stoppen met de scouts om zich zo te kunnen
focussen op zijn studies.

Daarom willen we toch graag nog iets zeggen…



HALLOOKES LIEVE KABOUTERS
Zijn jullie klaar voor weer een super, mega, tof en spannend scoutsjaar? Jullie hebben
helaas veel zondagsactiviteiten moeten missen, maar dat zullen we dit jaar meer dan
goed maken. We zijn super enthousiast om jullie dit jaar leiding te mogen geven. We

hebben al veel leuke ideeën zoals:
-Beestenboel

-Waar is Mickey?
-HELP kabouter Wouter is ziek

MAARRRRRR wie is jullie nieuwe leiding?

Yow yow! Fanatieke Herder hier, beter bekend
als Cato. Sommige kindjes kennen mij

misschien wel al... Ik ben de kleine zus van
Emile die leider is bij de verkenners. Ik ben 16   

en zit in mijn vijfde jaar wetenschappen
wiskunde. Mijn hobby’s zijn ju-jitsu, piano,

gitaar en natuurlijk scouts! Ik vind het super
tof dat ik dit jaar jullie leidster ben. Ik heb er

alvast super veel zin in. Tot zondag!

Dag lieve kaboutertjes, ik ben Enya of
eigenwijze koekoek.  Ik ben 17 jaar en zit

in mijn zesde jaar humane
wetenschappen. Mijn hobby’s zijn

toneel, fotografie, skeeleren,waarbij ik
ook training geef, en natuurlijk scouts. Ik

heb enorm veel zin om er samen met
jullie een onvergetelijk scoutsjaar van te

maken, hopelijk jullie ook!



We zijn blij jullie iedere zondag te zien van 14:00 tot 17:30. Vergeet zeker jullie 50 cent
niet voor een drankje! En neem gerust enkele vriendjes mee. Nog even een kleine

herinnering, jullie wet: AKELA, WIJ DOEN ONS BEST!
Als je eens een zondag niet kan komen of als je vragen hebt, stuur ons dan gerust een

berichtje

Sofie: 0495/ 15 38 18
Enya: 0491/ 31 15 36
Lotte: 0470/ 35 39 57
Cato: 0485/ 20 88 14

Charlotte: 0478/ 09 78 20

Heyyy jongens en meisjes, ik ben Charlotte of
Meelevende Adjak. Ik ben 17 jaar en studeer
accountancy-fiscaliteit. Ik ben superblij dat ik

jullie nieuwe leiding zal zijn! We zullen er
samen een top jaar vol met plezier van

maken.
Groetjes Charlotte

Elabaaaa, ik ben Lotte ofwel zorgzame
secretarisvogel. Ik ben 16 jaar en zit in mijn zesde
jaar humane wetenschappen. Naast de scouts zijn
mijn hobby’s rope skipping, onnozel doen en mijn
broer Bram plagen. Ik hoop dat jullie evenveel zin

hebben in het nieuwe scoutsjaar als ik.Vele
knuffels Lotteke X

Joehoe, ik ben Sofie of Betrouwbare Ibis. Ik ben
18 jaar en zit in mijn eerste jaar

handelswetenschappen. Mijn hobby’s zijn piano,
fotografie en natuurlijk scouts. Ik kijk er

superhard naar uit om jullie dit jaar leiding te
mogen geven! Ik heb er alvast superveel zin in ;).



9 WELPEN9 WELPEN
Dag lieve welpjes! Hallo daar! 

Het super toffe kamp is alweer voorbij, helaas. We zullen je missen Stavelot! Maar we
koesteren natuurlijk de mooie herinneringen. Wat vonden jullie het leukste om te

doen? Slijm maken, op safari gaan of… kiekeboe? ;) wat waren jullie gek op dat
spel! Het was in ieder geval een zeer mooi en super warm kamp! Hopelijk heeft

iedereen het naar zijn zin gehad :)  Hier nog een paar mooie foto's:

Maar weten jullie wat er ons te wachten staat? Een super gloednieuw spectaculair
fantastisch legendarisch scoutsjaar! Hebben jullie er zin in? Ja duuuhn tuurlijk!  Maar
voor we het scoutsjaar inspringen,wil jullie nieuwe leiding iets zeggen: Hallo allemaal
mijn naam is Allan Van Overmeeren, mijn totemnaam is leergierig boskonijn en ik ben

17 jaar.



Maar weten jullie wat er ons te wachten staat? Een
super gloednieuw spectaculair fantastisch

legendarisch scoutsjaar! Hebben jullie er zin in? Ja
duuuhn tuurlijk!  Maar voor we het scoutsjaar

inspringen,wil jullie nieuwe leiding iets zeggen: Hallo
allemaal mijn naam is Allan Van Overmeeren, mijn

totemnaam is leergierig boskonijn en ik ben 17 jaar.Ik
studeer industriële ICT in Oudenaarde.Vorig jaar was ik

nog verkenner dit was mijn leukste jaar bij de scouts,
maar nu word ik leiding.Hopelijk kan ik ervoor zorgen

dat jullie een leuk jaar hebben bij de welpen.

Hey hey hoi hoi welpjes. Mijn naam is Madison,
beter bekend als passieve ijsbeer. Dit is het

eerste jaar dat ik leiding geef en kijk er heel hard
naar uit om jullie allemaal beter te leren kennen.

Ik hoop, en ben er vrij zeker van dat dit zo zal
zijn, dat we een super tof jaar tegemoet gaan!

Tot heeeeel binnenkort!

Hallo allemaal!! Ik ben Ruben de vrolijke wasbeer,
ben 17 jaar jong en ik ben jullie leiding dit jaar. Ik kijk
er naar uit om op toffe avonturen te gaan en leuke

spelletjes te spelen!

WIJ KIJKEN ALLEMAAL UIT NAAR HET NIEUWE SCOUTSJAAR!
TOT SNEL X



Het was puffen en zweten in de hitte maar iedere dag hebben jullie suuuuuuper goed
meegedaan aan de activiteiten.Van de spannende en donkere nachtwake waar er rivierkreeftjes
beten tot het enthousiaste maar pikdonkere sport en spel. Zelf op rambo waren jullie niet bang
om zich eens vuil te maken! Helaas hebben we onze super stevige boten moeten achterlaten en

deze moeten inruilen voor onze wandelskills, maar al bij al goed gelachen en hier en daar een
extra schrammetje opgelopen. Tijdens het kamp hebben we ook ontdekt dat Kobe een

natuurtalent is in het strippen als vrouw! Het hoogtepunt was toch wel onze TikTok video die
super viraal gaat ! ;) En na dit kamp zullen jullie tenten er in de toekomst nog nooit zo netjes

uitgezien hebben ! Het was een super groep met wie we een top kamp hebben kunnen
doorbrengen.

Buona Giornata a tutti!
We hebben een heel speciaal

scoutskamp achter de rug
maar kijken er met veel plezier

op terug aangezien wij toch
wel in de leukste bubbel

zaten! Maar dat terzijde is het
feit dat we op kamp zijn

kunnen gaan het belangrijkste.
We hebben elke dag lekker, en

lang, gekookt van roereitjes
tot chiros en nog zoveel meer. 

10 JONGVERKENNERS10 JONGVERKENNERS

Allereerst het goede nieuws! Jelle en Cookie blijven ook dit jaar leiding geven aan jullie. Zij
worden ook vergezeld door een hoop nieuwe leiders maar helaas zullen jullie ook afscheid

moeten nemen van twee leidsters: Jolien en Mégane.

Hey lieve jongverkennertjes, het was super
leuk om drie jaar leiding te geven aan jullie

tak! Ik heb heel toffe zondag activiteiten
en kampen met jullie achter de rug. Maar
aan alles komt jammer genoeg een einde.

Nu ga ik de verkennertjes gaan
lastigvallen! Alla prossima volta! 

Mégane xxxx



Maar met slecht nieuws komt af en toe dus ook goed nieuws! Bij deze willen we onze 3
nieuwe leiders verwelkomen, namelijk Renée, Simon en Jérôme! 

Hallo Jvk’s ! Na 6 jaar kabouterleiding te zijn
geweest is het tijd om de fakkel door te

geven. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om
van vele opnieuw leiding te zijn. Ik hoop op

een jaar vol plezier, vriendschap, gezelligheid
en zoveel meer! Hopelijk hebben jullie er

evenveel zin in als ik! Dikke knuffel.
Pronkende scholekster.

Gegroet alle Jvk’s
De meesten van jullie gaan me al hebben

gehad als leiding. Dit jaar word ik nu jullie jvk-
leiding. Samen gaan we er een leuk jaar van

maken met veel stoere activiteiten! Tot
binnenkort! 

Goedaardige argali.

Beste jvk’s ,
Mijn naam is Jérôme en ik ben 19 jaar. Ik kijk

er naar uit om jullie leiding te geven! Hopelijk
zullen we een tof jaar vol nice activiteiten

hebben. 
Groetjes Expressieve adelaar.

Wat kunnen jullie dit jaar verwachten van activiteiten:
Help ik zit in de knoop.

De wielen van de fiets draaien rond en rond…
Survival of the fitest.Mister and misses Durendael.

Op hete kolen.
2 daagse.

Boe!
En zoveel meer !



Nog even alles op een rijtje : 

→ Elke zondag is er activiteit van 14u - 17u30 (tenzij anders vermeld op de site of
meegedeeld door de (hoofd)-leiding.)

→ 0,50 cent meenemen voor een drankje tijdens de pauze. 
→ We verwachten jullie in perfect uniform! 

→ Graag een seintje geven wanneer je niet kan komen. De nummers van de leiding
vinden jullie vooraan in het Durendaelertje terug. 
→ Last but not least, ken je wet vanbuiten !

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.

Nog wat raadsels om jullie bezig te houden : 

1. Het heeft een been, maar kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar kan niet
vliegen. Het draagt een bril maar kan niet zien, … ra ra ra wat is het?  

2. Wat heeft een duim en 4 vingers maar leeft niet ? 
3. Wat is van jou maar wordt meer door andere mensen gebruikt ? 

4. hoeveel kanten heeft een voetbal? 
5. Hoe noem je een metalen koper?    

6. Hoe groeten pausen elkaar?   
7. Waarom bevriezen eieren niet zo snel?  

Antwoorden :  1. een neus.      2. een handschoen.       3. je naam.   
 4. een binnenkant, een buitenkant en een fabrikant.  
5. Een koper   6.  Er is er maar 1!  7. Er zit een dooier in.



Nu komt het nieuwe jaar eraan. Een hele hoop van de oudere Verkenners gaat een stap
verder, naar de leiding. Dit wil zeggen dat veel nieuwe jongverkenners onze groep

zullen opvullen. Deze stoere binken hebben al wat jaren in de scouts gezeten, maar
kunnen ze wel op hetzelfde niveau komen van de vertrekkende verkenners? We zullen
dat allemaal uittesten dit jaar (sjorren, tenten opzetten, koken). De leiding zal ervoor

zorgen dat ze volledig klaargestoomd zijn voor het groot kamp! Iedereen ziet wel graag
een gekke constructie van de Verkenners! Bij de leiding is er ook heel wat verandering!

Zo zitten jullie nog steeds opgescheept met die ambetante Thibaud en Emile, maar
komen er zelfs nog 3 nieuwe ambetante personen de ploeg versterken.

Laten we ze zichzelf maar even voorstellen:

11 VERKENNERS11 VERKENNERS
Een goedendag beste verkenners en ouders!

Na een wel heel speciaal jaar dankzij onze goede vrienden de vleermuizenfretters, zijn
we spijtig genoeg niet op klein kamp kunnen vertrekken en hebben we een half jaar

elkaar niet gezien. Gelukkig is het groot kamp wel kunnen doorgaan en hebben we alle
verloren tijd helemaal kunnen inhalen! Het was een topkamp: prachtige locatie, (te)

mooi weer, superleuke activiteiten en het belangrijkste van al: een hechte groep
vrienden! We mogen wel eens stoefen dat we de beste tafel ooit hebben gemaakt,

nietwaar?

Hiiiii, ambetanterik numero dos hier AKA (niet zo...)
sportieve noefty AKA Mégane. Aan al degenen die

overkomen van de jongverkenners, helaas jullie zitten
weer met mij opgescheept! Ook gegroet aan alle

senioren-verkenners! Het belooft een super leuk jaar te
worden met al die ambetante leiding bij elkaar! Hopelijk
zien jullie het evenveel zitten als mij! Kusjes, knuffels en

al dat gedoe xoxo.

Robin: Salut mes chers Explorateurs!! C'est
l'Arassari aventureux! Je suis votre

nouveau chef, c'est ballaise non? Cet
prochaine année va être canon ptn... J'te

jure les couzzzzins.



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.

Goeiendag bonjour,
Ja ja jullie hebben de eer om dit jaar leiding te

krijgen van DE professionele zangers van Scouting
Durendael. Warm jullie stem maar op en kuis jullie

oren maar goed uit want dit wordt een
onvergetelijk jaar vol zang en dans talent!!! 

Dikke kussen
Giechelende dolfijn

We zullen vast en zeker een geweldig jaar beleven! 

Nog even een spiekbriefje! 


