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SCHRIJF JE IN!!!
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Om je in te schrijven betaal je slechts € 40,00/lid. Dit bedrag omvat de verze-
kering, 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 Bouillon, vragen we om op-
nieuw 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/durendaelinschrijving



1 BRIEF VAN DE EX-VOORZI� ER
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Beste Durendaelers,
Beste Ouders,
Beste Vrienden,

Met een prachtig kamp in het achterhoofd is het nieuwe scoutsjaar vol uit zijn 
startblokken geschoten. Een nieuw scoutsjaar brengt traditioneel gewijs enkele 
wijzigingen met zich mee. Dit kan zowel binnen onze leidersploeg als binnen het 
bestuur. 

Ook ikzelf heb besloten de fakkel van het voorzitterschap door te geven, en dit 
heeft eigenlijk maar 1 simpele reden. De volgende persoon is er helemaal klaar 
voor! Mensen die mij kennen weten dat ik een rechtuit persoon ben, steeds 
mijn mening geef, en eens wat strenger durf op te treden wanneer dit nodig 
was. Maar dit wel altijd op een correcte en beleefde manier. Als je ziet dat een 
persoon over deze capaciteiten beschikt, met nog een hele resem aan andere 
kwaliteiten, bruist van het enthousiasme, en waarvan de motivatie afdruipt; dan 
denk ik dat er geen beter moment kan zijn om met een gerust hart de verant-
woordelijkheid van deze wondermooie groep door te geven. 

Het is dan ook met veel tromgeroffel, veel tamtam en vooral met heel veel fier-
heid dat ik mag aankondigen dat Ellen De Meue deze taak voor de komende 3 
jaar op zich zal nemen. Het doet mezelf enorm veel plezier dat Ellen het voor-
zitterschap op zich wil nemen. Met Ellen aan het roer kan ik u garanderen dat 
de komende jaren de scouts verder gaat groeien  en dat amusement en verant-
woordelijkheden garant staan! 

Zelf doe ik het allemaal nog veel te graag om te stoppen met de scouts. Ik zal 
me de komende jaren dan ook blijven inzetten, en blijf actief als beheerder bin-
nen het bestuur. Uiteraard zal ik ook mijn nieuwe functie met heel veel plezier 
vervullen. 

Graag zou ik jullie allemaal van harte willen bedanken voor het vertrouwen die ik 
al die jaren heb gekregen. Het voorzitterschap blijft een verantwoordelijke job, 
die wel eens de nodige stress met zich meebrengt, en toch heb ik er heel mooie 
herinneringen aan over gehouden! Als je eens goed nadenkt over welke inspan-
ningen zowel leiding als bestuur continu blijven leveren om zorg te dragen van 
onze kinderen, en dit op een pure vrijwillige basis, dan kan je enkel fier zijn op 
het mooie Durendael!

Vele scoutsgroetjes van een hele trotse ex-voorzitter en tot zondag.

Vandendaele Detlev



1 BRIEF VAN DE NIEUWE VOORZITSTER

Liefste leden, beste ouders, hallo Durendaelers 

Ik ben Ellen De Meue aka durvende torenvalk. Zoals mijn totemnaam al doet 
vermoeden durf ik Scouting Durendael onder mijn vleugels te nemen, en hoewel 
ik een kleine roofvogel ben, draag ik maar al te graag zorg voor mijn kroost. Ik 
ben dus de nieuwe (en eerste vrouwelijke) voorzitter van Scouting Durendael 
vzw en zal de komende jaren alles in goede banen leiden. 
Dankzij de schitterende leidersploeg, de krachtige hoofdleiding, het ondersteu-
nend bestuur en de fantastische leden zal Durendael zijn tradities blijven voort-
zetten en zorgen wij ervoor dat de iedereen een fijne tijd heeft, technieken aan-
leert en het samenhorigheidsgevoel maar al te groot is. 
We gaan dit jaar ook van start in ons nieuw lokaal. Ik wil iedereen die dit mede 
mogelijk heeft gemaakt dan ook van harte bedanken. Ik heb er alvast veel zin 
in, hopelijk jullie ook. 
Dan rest mij nog maar één ding te zeggen: LET’S GO! 
Groetjes op z’n scouts

Ellen De Meue
Voorzitter Scouting Durendael
+32 497 49 49 27
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2 BRIEF VAN DE HOOFDLEIDING

Liefste scoutsvrienden 
 
 
Na de fantastische woorden van Detlev en Ellen hebben wij voor jullie ook nog 
wat nieuws. Er is namelijk een extra hoofdleider bijgekomen. We kunnen jullie 
verzekeren; het is een echte topper! We laten deze persoon zichzelf even voor-
stellen. Spannendddd..... 
 
Beste Durendaeler 

Ik ben Cookie.
Ondertussen heb ik er zelf heel wat avontuurlijke jaren opzitten als lid en leider 
van Scouting Durendael. 
Tijdens de geweldige activiteiten en kampen heb ik zelf gouden momenten be-
leefd en ben ik mijn hart verloren voor deze vereniging. 
Zelf hoop ik dus om samen met mijn mede-hoofdleiding een voorbeeld te kun-
nen zijn voor andere leden en er voor te zorgen dat Scouting Durendael blijft 
verder groeien tot een geweldige scouts. 

Bij deze ben ik erg enthousiast over het nieuwe hoofdstuk die Scouting Duren-
dael te wachten staat. 

Ik groet jullie op z’n scouts met 
een stevige linker.

Cookie.
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3 N LENDER

SEPTEMBER. 
26

1

VERGADERING

OKTOBER. 
3 VERGADERING

10 VERGADERING
17 VERGADERING
24 VERGADERING
31 VERGADERING

NOVEMBER.
7

14 VERGADERING
21 VERGADERING
28 VERGADERING

DECEMBER.
5 VERGADERING
12 VERGADERING

EXAMENSTOP.

2021 2021

DEZE KALENDER IS 
STEEDS

ONDER VOORBEHOUD. 
CHECK DE WEBSITE 

& SOCIAL MEDIA.

VERGADERING
ELKE ZONDAG
14:00 OPENING
17:30 SLUITING

WEES STIPT.

AFWEZIG?
BERICHT UW LEIDING 

A.U.B.
DANK BIJ VOORBAAT.

DRANKJE: 0,60 EUR

   GEEN VERGADERING!!!



4 TE HUUR: F  ̂ METENT 101,5 M2

RENT 
RENT 

ME!!!ME!!!

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: €250/WEEKEND
Meer info:

- mail naar: info@scoutingdurendael.be

- bel naar: Ellen - +32 497 49 49 27
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5 ORGANISATIE

KABOUTERLEIDING

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

Naam: Renée Meewis
Geboortedatum: 14 mei 1998
Gsm-nummer: 0497 41 40 53

Mail: renee.meewis@gmail.com
Totemnaam: Pronkende Scholekster

Naam: Lotte Lemaître
Geboortedatum: 2 december 2003

Gsm-nummer: 0470 35 39 57
Mail: lotteke2003@hotmail.com

Totemnaam: Zorgzame Secretarisvogel

Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002

Gsm-nummer: 0495 15 38 18
Mail: sofie02pieters@gmail.com
Totemnaam: Betrouwbare Ibis

Naam: Lena Carette
Geboortedatum:23 januari 2004
Gsm-nummer: 0479 07 27 70 

Mail: lena.carette@gmail.com
Totemnaam: Onverschrokken Hyena
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WELPENLEIDING

Naam: Madison Verdonckt
Geboortedatum: 22 februari 2004

Gsm-nummer: 0484 52 95 71
Mail: madison.verdonckt@gmail.com

Totemnaam: Passieve ijsbeer

Naam: Allan Van Overmeeren
Geboortedatum: 28 oktober 2002

Gsm-nummer: 0468 59 54 58
Mail:allanvanovermeeren00001@gmail.com

Totemnaam: Leergierig Boskonijn

Naam: Nathan Naessens
Geboortedatum: 14 mei 2005
Gsm-nummer: 0491 89 34 18 
Mail: nana140505@gmail.com

Totemnaam: Sympathieke Orang-Oetang

Naam: Charlotte Haegeman
Geboortedatum: 17 oktober 2002

Gsm-nummer: 0478 09 78 20
Mail: charlotteHaegeman2002@hotmail.com

Totemnaam: Meelevende Adjak

Naam: Enya Brusselman
Geboortedatum: 3 oktober 2003
Gsm-nummer: 0491 31 15 36

Mail: enya.brusselman1@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze koekoek

Naam: Lars Carette
Geboortedatum: 23 januari 2004

Gsm-nummer: 0468 18 65 17
Mail: lars.carette@gmail.com
Totemnaam: Competitieve Vos
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JONGVERKENNERLEIDING

VERKENNERLEIDING

Naam: Emile Reyntjens
Geboortedatum: 25 mei 2000
Gsm-nummer: 0470 21 29 73

Mail: reyntjens.emile@gmail.com
Totemnaam: Komische Chinchilla

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

Naam: Emile Watté
Geboortedatum: 7 juni 1999

Gsm-nummer: 0483 40 93 13
Maiil: emilewatte@hotmail.com

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

Naam: May-Flair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 40 76 40

Mail: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja

Naam: Jelle Delange
Geboortedatum: 21 juni 2002
Gsm-nummer: 0475 28 05 48

Mail: jelledelange2002@gmail.com
Totemnaam: Onverschrokken Haan

Naam: Simon Naessens
Geboortedatum: 8 augustus 2000

Gsm-nummer: 0478 36 18 19
Mail: simon.p.naessens@gmail.com

Totemnaam: Goedaardige Argali

Naam: Gauthier Fort
Geboortedatum: 5 november 2001

Gsm-nummer: 0472 05 23 46
Mail: gauthier.fort9600@gmail.com
Totemnaam: Sympathieke Tagoean
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Naam: Robin Miel
Geboortedatum: 28 mei 2000
Gsm-nummer: 0490 40 50 90

Mail: robin_miel@live.be
Totemnaam: Avontuurlijke Arassari

Naam: Mégane Verdonckt
Geboortedatum: 16 oktober 1999
Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86

Mail: megane.verdonckt@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Noefty
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RAAD VAN BESTUUR

 
VOORZITSTER 

Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 29 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27

Mail: ellendemeue@hotmail.com
Totemnaam: Durvende Torenvalk

SCHATBEWAARDER 
Naam: Steven Haustraete

Geboortedatum: 5 april 1983
Gsm-nummer: 0498  29 95 81

Mail: steven_haustraete@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Kameleon

SECRETARIS 
Naam: Jens Deriemaeker

Geboortedatum: 27 november 1990 
Gsm-nummer: 0479 48 28 97 
Mail: jderiemaeker@gmail.com
Totemnaam: Vriendelijke Collie

 
STOCKVERANTWOORDELIJKE 

Naam: Jan Haustraete
Geboortedatum: 21 juni 1984
Gsm-nummer: 0474 58 04 12

Mail: info@haustraete.be
Totemnaam: Sympathieke Chimpansee

BEHEERDER
Naam: Ivo Maes

Geboortedatum: 12 juni 1994
Gsm-nummer: 0473 46 43 66

Mailadres: ivo.maes@hotmail.com
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel

BEHEERDER 
Naam: Jarne Delange 

Geboortedatum: 31 december 2000 
Gsm-nummer: 0490 43 82 05 

Mail: jarnedelange2000@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze Toepaja

BEHEERDER
Naam: Detlev Vandendaele

Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 62 15 38

Mailadres: vandendaele_detlev@telenet.be
Totemnaam: Verstrooide Buizerd

HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Jolien Windels

Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 51 40 31

Mail: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn
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HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Virginie van den Branden

Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 09 80 59

Mail: av.vandenbranden@outlook.com
Totemnaam: Spontane Mungo

BEHEERDER 
Naam: Arne Verplancken

Geboortedatum: 21 april 1997
Gsm-nummer: 0471 02 16 03

Mail: arneverplancken@outlook.com
Totemnaam: Speelse Panda

DAGELIJKS BESTUUR

 
VOORZITSTER 

Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 29 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27

Mail: ellendemeue@hotmail.com
Totemnaam: Durvende Torenvalk

HOOFDLEIDER 
Naam: Emile Watté

Geboortedatum: 7 juni 1999
Gsm-nummer: 0483 40 93 13
Mail: emilewatte@hotmail.com

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Virginie van den Branden

Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 09 80 59

Mail: av.vandenbranden@outlook.com
Totemnaam: Spontane Mungo

HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Jolien Windels

Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31

Mail: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

HOOFDLEIDER 
Naam: Gauthier Fort

Geboortedatum: 5 november 2001
Gsm-nummer: 0472 05 23 46

Mail: gauthier.fort9600@gmail.com
Totemnaam: Sympathieke Tagoean
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6 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.

1 Internationaal scoutsteken
2 Lintje Durendael

3 Lintje België
4 Provincieschild

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

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

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 ver-
wijzen we jullie door naar de Hopper-winkels in
Gent, Aalst, Antwerpen, enz. [https://www.hopper.
be/winkel/webshop/uniform-scouts-en-gidsenhem-
den-c-9_10_12/].
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7 DE 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 voltooi-
en

Een goede scout leeft naar de scoutswet. Leer jouw takwet snel goed 
uit het hoofd! Vroeg of laat zal je die immers moeten opzeggen tijdens 
de opening. 
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8 � BOUTERS

Dag lieve, coole en bovenal stoere kabouters 
 
Ons bezoekje bij de oude Grieken en Romeinen het voorbije kamp was meer 
dan geslaagd! We hebben er samen een geweldige week van gemaakt vol 
plezier, avontuur en vriendschap. Laten we nog eventjes terugblikken op al 
die leuke momenten.                                                                      
 
Jullie hadden ons al vanaf dag 1 verbaasd door jullie enthousiasme. Slapen 
in een tent, je wassen in de rivier… voor onze kabouters was dat geen pro-
bleem. Ondanks dat sommige kabouters bepaalde activiteiten een beetje 
spannend vonden deden ze toch goed mee. Wij zijn daarom ook heeeellll 
fier op jullie. Wij kunnen enkel met een glimlach terugdenken aan het fijne 
kamp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas is het kamp nu al een tijdje voorbij, maar dat wilt 
ook zeggen dat het nieuwe scoutsjaar is aangebroken. Enke-
le kaboutertjes zullen onze groep jammer genoeg verlaten, maar 
wij weten zeker dat jullie fantastische welpen zullen worden!                                                                                                                                        
Naast een nieuw scoutsjaar zal ook het lokaal nieuw zijn. Zijn jullie klaar om 
daar zelf nog meer plezier te beleven? 
Ma huh….wie gaat ons dan leiding geven dit jaar?                                                                                                                                       
We zullen dit jaar helaas afscheid moeten nemen van Enya en Charlotte 
aangezien zij verder op avontuur gaan met de welpjes. Jullie zullen hun niet 
teveel moeten missen want ze blijven iedere vergadering wel aanwezig
En wie is dan onze nieuwe leiding? 
Dit jaar wordt de kabouterleiding versterkt door nog 
2 toffe madammen. Renée die enkelen onder jul-
lie waarschijnlijk al kennen door voorgaande jaren bij de ka-
boutertjes. En Lena die dit jaar haar eerste jaar leiding zal geven.                                                                                                                                           
Jaja jullie hebben dat goed gezien, jullie leiding bestaat niet uit 
1, niet uit 2, niet uit 3, niet uit 4…maar uit 5 geweldige leidsters.                                                                                                                                       
Laten we even kennis maken: 

17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kennen jullie mij nog? Fanatieke herder ofwel Cato. Ik 
ben 17 en zit in mijn laatste jaar wetenschappen-wis-
kunde. Ik vond het vorig jaar zo leuk met jullie dat ik 
nog een jaartje bij jullie blijf! Jullie hebben dus veel ge-
luk want jullie gaan mij niet moeten missen. Ik kan nu 
al niet wachten om het nieuwe scoutsjaar te beginnen. 
Oh, en voor ik het vergeet. Tot zondag he!

Joehoeee
 
Lotte ofwel zorgzame secretarisvogel hier. Ik ben 17 
jaar oud en studeer ergotherapie. De meeste van jullie 
kennen mij waarschijnlijk nog van het vorige scoutsjaar. 
Zijn jullie klaar om samen opnieuw een jaar vol ge-
lach, zottigheid en avontuur te beleven? Awel, ik ook!                                                                                                    
Veelllll knuffels en tot snel. 

Dag kaboutersss!! 

Mijn naam is Lena ofwel onverschrokken hyena hier. 
Ik ben 17 jaar en zit in mijn laatste jaar biotechnische 
wetenschappen. Het is dit jaar mijn eerste jaar leiding 
en kijk er heel erg naar uit om jullie allemaal te leren 
kennen en gekke activiteiten te doen!
Tot binnekort!! 

Hey lieve kaboutertjes, 

Ik ben Sofie ofwel Betrouwbare Ibis. Ik ben 19 jaar 
en studeer momenteel verpleegkunde. Vorig jaar was 
mijn eerste jaar als leidster en ik heb er superhard van 
genoten. Ik kijk er naar uit om er ook dit jaar samen 
weer een jaar vol plezier en mooie herinneringen van te 
maken!
Kusjes Sofie 
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Lieve Kabouters 

Dit jaar zal ik terug kabouterleidster worden en 
wat heb ik er zin in! Dit jaar zal ik mijn achtste 
jaar inzetten als  leidster bij scouting Durendael. 
Na 1 jaar bij de jongverkenners te hebben ge-
staan, besef ik toch dat ik mijn hartje verloren 
ben bij de kleinste. ;) 
 
Voor de gene die mij nog niet kennen, Ik ben dus 
Renée en ik 23 jaar. Ik ben kleuterleidster en ik 
ben al reeds 10 jaar lid bij scouting Durendael. 
Ik hoop op een fijn scoutsjaar vol vriendschap en 
plezier! 

Dikke knuffel
Pronkende Scholekster 

Dag lieve kaboutertjes,  
 
Na een heel leuk jaartje en de vele toffe dingen die we samen beleefd hebben, heb-
ben wij (Enya en Charlotte) toch beslist om naar de welpjes te gaan, wij gaan jullie 
heel hard missen maar misschien zien we jullie daar weer en krijgen jullie daar wel 
leiding van ons? Bedankt voor het hele leuke jaar en het super mega cool kamp! 
Xxxxxxx 
 
Enya en Charlotte

 19



9 WELPEN

Dag welpjes,
                                                                                                            
De tijd is aangebroken, groot kamp is afgelopen ( waar we uiteraard alle-
maal van genoten hebben) en het nieuwe scoutsjaar is in zicht.
Maar spijtig genoeg moeten we afscheid van wat welpjes en van Emile of 
beter bekend als Frodo, May-Flair en Ruben die gaat verhuizen naar de 
JVK’S.Maar na heel wat traantjes weg te pinken hebben verwelkomen we 
ook nieuwe welpjes en uiteraard nieuwe leiding en deze zijn.

                                                                                                            
Allan:
hopelijk hebben jullie een fantastisch kamp gehad en kijken jullie uit naar 
naar het nieuwe scoutsjaar in ons nieuw lokaal.
Wij kijken er al naar uit om jullie fantastische activiteiten te geven.
groetjes
Leergierig boskonijn 

                                                                                                           
Madison: 
Heeey welpjes, het is hier passieve ijsbeer. Vorig jaar gaf ik ook leiding aan 
de welpen en het was echt een top jaartje. Kamp was heel tof met al die 
brave kindjes. Dit jaar mag ik weer aan jullie leiding geven en we gaan er 
nog een beter jaar maken hé. Ook een grote welkom aan de nieuwe welp-
jes!

                                                                                                     
Nathan:
HOII HOII! Ik ben een sympathieke orang-oetan beter gekend als Nathan.
Ik word dit jaar jullie welpenleiding, waar ik zeer veel zin in heb.
Ik ben 16 jaar en zit in Brakel op school waar ik economie moderne talen 
volg als richting.
Ik hou van sporten en van buiten zijn in de natuur, ik hoop jullie ook!
Mijn hobby’s zijn fitness, chillen en natuurlijk scoutssss!!
Ik kijk er naar uit jullie elke zondag met veel plezier te ontvangen aan ons 
nieuw scoutslokaal.
Vele groetjes
Orang-oetan
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Enya:
Dag welpen, ik ben Enya of eigenwijze koekoek. Ik ben 18 jaar en studeer 
lager onderwijs aan Artevelde Hogeschool. Mijn hobby’s zijn toneel, foto-
grafie, 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!

Charlotte:
Hey hey welpjes, Ik ben Charlotte ofwel meelevende adjak en ben dit jaar 
jullie leiding! Ik kijk al uit naar de vele activiteiten dat we samen zullen 
doen, jullie ook? Vele kusjes en tot zondag!

                                                                                                        
Lars:
Dag welpen, mijn naam is Lars, ook wel bekend als competitieve vos. Ik 17 
ben jaar en kom uit Ronse. Mijn hobby’s zijn voetbal en scouts. Op school 
studeer ik sportwetenschappen in Oudenaarde. Ik ben nieuw in het leider-
steam en dus gemotiveerd om jullie leider te worden! Ik hoop dat jullie er 
evenveel zin in hebben als mij zodat we er een mooi jaar van kunnen ma-
ken!
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9 JONGVERKE£ ERS

Beste Jongverkenners, 

Wat was ons dat een kamp! we hebben gelachen, geroepen en gehuild maar 
het meest van al ons rot geamuseerd!!
Als jullie leiding kunnen we zeggen dat we heel erg trots zijn op jullie ge-
leverde prestaties! Het was een eer om deze toffe bende dames en heer te 
mogen bijstaan.

Tijdens het kamp hebben we ook 
heel wat nieuwe dingen geleerd:
De golfen is echt een toffe urban sport.
Je kan meer je grens verleggen dan je zelf denkt +30 km zijn veel stappen! 
Dat je op de nacht van de vallende sterren, meer dan 1 wens kan doen :) 
Dat partycrashen echt een ding is voor de JVK’S, beste feest ooit !! 
Opgelet van Jelle de haai! :p
!! Laat nooit de vaat staan tijdens de nacht :o

Spijtig genoeg nemen de JVK’S dit jaar afscheid van Jelle, Jérome en 
Cookie. :(
Bij deze hebben wij elk nog een boodschap voor jullie: 

Cookie: 

Beste JVK’S,
 
Bedankt voor dit fantastische kamp! ik heb er heel erg van genoten, goed 
gelachen en mooie herinneringen gemaakt. Ik ben heel trots op jullie! Jul-
lie zullen dit nog heel goed doen, zorg goed voor de nieuwe JVK’S en deel 
jullie expertise. Spijtig genoeg neem ik van sommigen van jullie afscheid en 
verhuis ik naar een andere tak. Maar niet getreurd we komen elkaar zeker 
nog tegen! 

Cookie out!  
 
 
Jérome:

Beste Jvks, bedankt voor het goede jaar en fantastisch kamp! Het was heel 
tof om jullie leiding te zijn en ik wens jullie een goed nieuw scoutsjaar toe!! 
Jullie zullen gemist worden 

Grts Jérôme 
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Jelle:

 
Simon:

Hey jvks!

We hebben er dit jaar ondanks Corona samen het beste van gemaakt. Met 
pijn in mijn hart ben ik dit jaar niet mee kunnen gaan op groot kamp maar 
ik heb uit goede bron gehoord dat jullie dat super hebben gedaan. ik neem 
het komende jaar helaas afscheid van jullie maar de tak wordt in goede 
handen achtergelaten en jullie gaan een nieuw topjaar tegemoet!

Goedaardige argali aka Simon 

Renée:

 
 
 
En dan nu een woordje van jullie nieuwe jvk leiding:

Frodo:

Whats poppin gamers. De meesten van jullie kennen me al van bij de wel-
pen en weten dus dat ik super cool en wijs ben. Ik hoop dan ook dat we dit 
jaar ook weer even veel plezier zullen hebben als we bij de welpen hadden. 

Frodo out! 
 

Mayflair:
Heyy hoii, ik ben May-Flair. Aan allen die mij als leidster hebben gehad, 
PROFICIAT! Aan allen die mij nog niet als leidster hebben gehad, OOK PRO-
FICIAT! Want het wordt een topjaar! 
Even een korte introductie: ik ben 21 jaar, ik studeer voor leerkracht lager 
onderwijs en ben heel graag creatief bezig. 
Ik kijk er naar uit om met jullie ultra toffe activiteiten te doen! Maak je 
borst maar nat! 
 

Ruben:

Heyy ik ben Ruben, de nieuwe jvk leider, ik ben 18 jaar en geniet van het 
leven ik kijk er al vast naar uit om er mooi en avontuurlijk jaar van te ma-
ken met onvergetelijke herinneringen!
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10 VERKE® ERS

Goeiemorgen, middag, avond allerliefste verkennertjes,
 
Hier zijn wij weer met het allerleukste literatuurstukje dat er bestaat! Aller-
eerst willen wij jullie bedanken voor een geweldig kamp! We hebben ons al-
lemaal super goed gehad dus het belooft zeker ook een heel leuk scoutsjaar 
te worden. We blikken terug op het zomerkamp om aan enkele memorabele 
momenten terug te denken. Dit doen we aan de hand van enkele vragen die 
jullie mogen beantwoorden.
(antwoorden onderaan of op achterkant omgekeerd)
 
1. Wat hebben jullie gedaan op 24-urentocht dat helemaal niet mocht? - 
opsplitsen
2. Wie verdiende eigenlijk een pechvogel omdat hij weer eens zichzelf be-
zeerd heeft? - Jeremy
3. Welke tweelingsuzs hebben wij moeten missen dit kamp? - Liselot
4. Wie heeft een mooie nieuwe coupe gekregen? - bijna iedereen
5. Onze Frem heeft een ferme totem aam gekregen en die is? -
6. We hebben allemaal genoten van de lekkerste maaltijd dit kamp en dat 
was? - koude macaroni want jullie hebben opgesplitst!
7……..
 
Laten we dan eerst beginnen met iets droever nieuws want aan het begin 
van het scoutsjaar nemen we vaak helaas afscheid van enkele supertoffe 
leiders. Robin en Mégane blijven dit jaar verkennerleiding maar jammer ge-
noeg gaan volgend leiders weg:

 
Enkele weken geleden kreeg ik een boodschap van de goden.
Daarin had men mij de Verkennergroep verboden.
Het waren 2 zeer fijne jaren.
Nu is het tijd om deze tak te laten varen.
Niet te snel gejuicht, jullie zien met nog bij de JVK’s op post.
Zo is jullie heimwee naar onze leuke tijden deels opgelost.
 
Ik hoop jullie nog vaak te zien stralen op zondag.
Ik groet jullie met een traantje en een lach.
 
Veel melige groetjes
Emile
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Liefste liefste liefste verkennertjes,
Het is met pijn in het hart dat ik jullie moet vaarwel zwaaien, Merci voor het 
onvergetelijke jaar! En bedankt om mijn laatste kamp als leiding de Max te 
maken! Jullie zullen worden gemist!
Als jullie mij nog eens willen zien zal dat iedere zondag zijn maar niet meer 
als leiding maar dit jaar is het full time hoofdleiding.
Adios amigos,
Dikke afstandskus,
Je kapoen
Giechelende Dolfijn x
 
 
Maar gelukkig kunnen we jullie ook blij maken met enkele nieuwe aanwin-
sten in ons team:
 
Het wordt gegarandeerd een heel wijs jaar! Jullie mogen altijd vriendjes, 
vriendinnetjes, nichtjes, neefjes en iedereen waar je aan kan denken mee-
nemen op de zondagactiviteiten. Wij verwachten jullie in uniform. Als jullie 
iets mee te delen hebben of de zondag niet kunnen komen gelieve dit aan 
de leiding te laten weten.
 
Knuffels en kusjes xxxx 

Hey vks!!
Ik kom de vk-leiding versterken! Kijk maar al uit naar activiteiten vol actie 
en avontuur. Samen gaan we er een zalig jaar van maken. 

Groetjes Simon
Goedaardige argali - 0478361819

Hey hey
De meeste kennen mij wel nog van bij de jvk’s 
Maar na 3 jaar was het is tijd voor verandering dus kom ik dit jaar terug bij 
jullie staan. Samen gaan we er dit jaar een spetterend scoutsjaar van ma-
ken met toffe activiteiten veel plezier en af en toe een beetje drama. Ik kijk 
er al naar uit. Tot snel! 
Mvg jelle 
 
Jelle - onverchroken haan - 0475280548  

Yoo verkenners, Cookie monster is back ;) ! 
Ik zelf ben alvast super enthousiast om jullie activiteiten te geven. We gaan 
samen de gekste dingen doen, onze grenzen verleggen en de beste herin-
neringen maken! Ik bruis al van de ideeën! 
Voor een babbel groot of klein, moet je bij Cookie zijn! :p
Ik geef jullie alvast een stevige linker en hoop jullie talrijk te mogen verwel-
komen op de superdupermegawtfgekke activiteiten.
Cookie out!  
 
Cookie  - Sympathieke Tagoean - 0472052346
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En nog steeds trouw op post: 

Mégane Verdocnkt - Sportieve Noefty - 0489 43 84 86

Robin Miel - Avontuurlijke Arasari - 0490 40 50 90
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DEZE    GEWELDIGE    BENDE    KIJKT    ALVAST    UIT    
NAAR DE TOEKOMSTIGE HERIç ERINGEN! 

ZAL JIJ ERBIJ ZIJN VOLGENDE ZONDAG? 
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