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1 SChrijf je in!
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, vragen we om opnieuw online in 
te schrijven. Dat kan via onderstaande link! Je vindt de link ook terug op Face-
book en Instagram.
 
 
DE ONLINE INSCHRIJVINGSTOOL -> http://tiny.cc/20222023

NIEUW REKENINGNUMMER DURENDAEL VZW -> BE86 7330 7020 0950

Het oude rekeningnummer is NIET meer actief. Gelieve hier niet meer op te stor-
ten. Dank bij voorbaat!



2 BRief van de voorzitter & Hoofdleiding
Liefste Durendaelers 

 
Dat een jaar snel voorbij gaat, dat hoeven wij jullie niet meer te vertellen. Elk jaar is uniek 
en dat was 2022 ook. Hopelijk hebben jullie er even veel van genoten als wij. Nieuwe tech-
nieken aangeleerd, nieuwe vrienden gemaakt en vooral veel leuke momenten beleefd. Wij 
zijn alvast enthousiast om aan 2023 te beginnen.  

Hoewel ons scoutsjaar 2022-2023 nog niet zo lang bezig is, kijken we toch al met trots terug 
op de voorbije acties en activiteiten.  

We mochten enkele nieuwe leden verwelkomen en zagen voornamelijk blije gezichten bij de 
activiteiten. Verder zagen we nog blijere gezichten (of waren het de kleine oogjes van ver-
moeidheid) bij de pannenkoekenbak en dit vooral wanneer het deeg allemaal op was! Langs 
deze weg willen wij IEDEREEN van harte bedanken. Hopelijk zit jullie diepvries nog net zo vol 
als die van ons, misschien een kleine reminder om vanavond eens pannenkoeken te eten. 
Bedankt aan iedereen die een pakje kocht, die kwam meehelpen en die wederom de actie 
mogelijk maakte. Net geen 9600 pannenkoeken verpakt, maar sowieso wel meer dan 9600 
gebakken (iets met de eerste mislukt altijd?).  

Verder hadden we ook de eer om Sinterklaas te mogen ontvangen in ons gezellig lokaal sa-
men met zijn roetpieten. Van kabouter tot bestuurslid is iedereen braaf geweest bij Scouting 
Durendael, dat vroeg om heel wat lekkers!  

Zo … hierbij sluiten wij onze brief af. Wij hopen jullie massaal terug te zien in 2023. Geniet 
van de feestdagen, geniet van de leuke momenten en succes aan alle studenten/leiders, you 
got this! 

Ondertussen groeten wij jullie op z’n scouts.  

Veel liefs 

Voorzitter & hoofdleiding Scouting Durendael 

Ellen, Gauthier, Virginie & Émile



DECEMBER & JANUARI. 

2022 2023

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 WEGENS EXAMENSTOP.

3 kalender

FEBRUARI. 

5 GEEN VERGADERING

12
19

VERGADERING

26
VERGADERING

MAART. 

5

KAASAVOND

12

GEEN VERGADERING

19

VERGADERING

VERGADERING
VERGADERING
VERGADERING

25
26

APRIL. 
2 VERGADERING

9 VERGADERING

12-16 PAASKAMP!!!

GROOT KAMP 2023: ERGENS TUSSEN 01 EN 17 AUGUSTUS 2023

EXACTE DATA & LOCATIE VOLGEN NOG



4 TE HUUR: 
FRAME-TENT

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: €275/WEEKEND
Meer info:

- mail naar: info@scoutingdurendael.be

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

     



5 Organisatie
KABOUTERLEIDING

Naam: Lotte Lemaître
Geboortedatum: 2 december 2003

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

Totemnaam: Zorgzame Secretarisvogel

     

Naam: Madison Verdonckt
Geboortedatum: 22 februari 2004

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

Totemnaam: Passieve ijsbeer

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

Totemnaam: Sympathieke Orang-Oetang

WELPENLEIDING

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

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



JONGVERKENNERLEIDING

VERKENNERLEIDING

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

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

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

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

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

  

Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002

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

Naam: Emile Watté
Geboortedatum: 7 juni 1999

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

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

Naam: Allan Van Overmeeren
Geboortedatum: 28 oktober 2002

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

Totemnaam: Leergierig Boskonijn

Naam: Robin Miel
Geboortedatum: 28 mei 2000
Gsm-nummer: 0490 40 50 90

Mail: robin_miel@live.be
Totemnaam: Avontuurlijke Arassari



RAAD VAN BESTUUR

 
VOORZITTER 

Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 28 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27
Mail: ellendemeue@hotmail.be

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

 
BEHEERDER

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

BEHEERDER 
Naam: Jolien Windels

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

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

 



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

 
VOORZITTER 

Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 29 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27
Mail: ellendemeue@hotmail.be

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

HOOFDLEIDER 
Naam: Gauthier Fort

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

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

   



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 en
truien 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 € 1,50
Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,50
Lintje België € 1,50
Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,50
Internationaal scoutsteken € 1,50
Das € 9,00
Dasring € 2,00
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) € 32,00
                                                                     
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-gidsenhem-
den-c-9_10_12/].

   
  



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 voltooien

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. 

   



Dag allerschattigste, slimste en meest magnifieke Kaboutertjes

We zijn al in de helft van ons scoutsjaar.  Laten we even te-
rugblikken op de leuke activiteiten. We begonnen het jaar met 
vele nieuwe leiding en kabouters, ondertussen kennen we el-
kaar al zeer goed. Disney, een wereldreis, koekjes bakken of 
een ontvoeringen oplossen; niks was te gek voor de kabouters. 
We hebben de Sint gezien in het stad en het lokaal, we kunnen nu 
met grote trots zeggen dat iedereen braaf is geweest. Houden zo! 
Ook hebben we een super toffe film gekeken en lekker gesnoept. 

 
Wat staat er nog op de planning?

- Verkleedpartyyy
- Oei, mijn koekjes zijn zwart 
- Waar is de paashaas?
- Een tocht door Ronse 
- En paaskamp natuurlijk
- En nog zoveel meer… 

Helaas pindakaas gaan we jullie enkele weken niet zien… 
De leiding heeft namelijk examens, daarom wensen wij jullie alvast zeerrrrrr 
prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Drie kussen van jullie favoriete leiding. XXX

Nathan, Madison & Lotte

8 KABOUTERS



 

Help, deze kerstboom is al zijn kleuren kwijt. Kleur jij hem mooi in?



11 WELPEN

 

Dag liefste welpjes

De eerste helft van het scoutsjaar 2022-2023 zit er alweer op!
2022 was toch wel een zot jaar, hé! Een mega zot paaskamp in de West-
hoek, een heeeeel warm zomerkamp in Stavelot en veel coole zondags-
activiteiten. 2 nieuwe welpenleiders sinds september: Ruben en Cato. We 
hebben al heel wat gekke activiteiten gedaan op zondag; daarom enkele 
hoogtepunten...
 Pssst! Hieronder kan je het “Roddelrubriekje” vinden met alle sappige roddels, 
maar niet doorvertellen, hé!

Verbind de foto met de juiste tekst!

Jullie kunnen hele mooie 
mummies maken!

Noor en Juul zijn nep getrouwd tijdens 
ons stadsspel!

Jullie kunnen goed raden ( en moeilijk 
te raden dingen bedenken!)

Jullie zijn goed in bierpong want jullie 
hebben de kabouters verslaan. (Neen 

ouders, we hebben jullie kinderen geen 
alcohol gegeven! Wel andere “lekkere 
drankjes” hé welpen, water met bloem 

is toch lekkerrrr met brokjes!)

Jullie kunnen lekkere (en mooie) koek-
jes bakken! Ook wanneer je handen 
vastgeplakt zijn, of je geblinddoekt 

bent.

Sinterklaas kwam, en ook dit jaar 
waren er geen stoute kinderen. (alhoe-
wel jullie leiding daar soms een andere 

mening over heeft. ;) ;)



Roddelrubriekje
Blijkbaar heeft Warre in de zak van Sinterklaas gezeten
Blijkbaar is er een koppeltje binnen de welpentak (wie oh wie zou dat zijn…)
Blijkbaar is er een welp een beetje verliefd op Enya?
Blijkbaar vonden Noor en Juul dat trouwen stiekem wel leuk
Blijkbaar is er ook nog één van de dames verliefd op de Jongverkenners whatttt?
Blijkbaar kan Aiden rapper lopen dan Bram of wast nu omgekeerd?
Blijkbaar heeft Maxim een zak chips gestolen uit de keuken
Blijkbaar vond Evert dat drankje van de Beerpong lekker ieuwwww!

Het scoutsjaar is uiteraard nog niet voorbij, maar...
Nu moet de leiding gaan blokken, dus zien wij jullie graag terug na onze examen-
stop voor nog meer super mega coole dingen en een gek paaskamp.

Wat mogen jullie dit jaar noch verwachten?

• Zoek de schat
• Maak de vijand af
• De slimste welp
• Kiekenskot
• Hu? Waar is de leiding
• Ik ben de beste!
• Rechtdoor, rechtdoor en nog eens rechtdoor
• Naar Las Vegas
• Het coolste scoutskamp ooit
• En nog veeeeel meer…..

Wij hopen jullie elke zondag te zien, IN PERFECT UNIFORM!
Met 60 cent voor een drankje.

Tot dan groeten wij op zijn scouts

Cato, Enya, Charlotte, Ruben



10 JONGVERKENNERS

  

Dag jongverkenners! 

We zijn al een paar maanden verder en er is al heel wat gebeurd! 
We keren even terug in de tijd… 

Eerst en vooral blikken we even terug op het stadsspel waarbij jullie 
voorwerpen moesten zoeken via foto’s (hints) die jullie leiding stuur-
den. Je moet eerlijk toegeven… het was een ziek origineel spel want 
we voegden er dan ook met hide & seek aan toe. Maar even serieus, 
hoe traag zijn jullie wel niet? ;) 

Oké oké, niet alles kan negatief zijn hé. Graag willen we jullie brow-
nies in de kijker zetten want oh god wat zagen die er lekker uit! En 
het feit dat we brownies voorzien hadden voor elk lid van de scouts 
was echt wel een topprestatie. 
Aanschouw de kookkunsten van de jongverkenners: 
verwater… verwater … verwater … 

     Tijd voor een raadsel!

 
 
 
 

Rarara… 
Ik ben rood en heb geen vaste structuur. 
Ik kom uit een flesje en ruik nogal pittig. 

Als mensen mij proeven dan roepen ze “F*CK DAS PIKANT!” 
Wat ben ik?

Overlaatst hebben jullie een laddercompetitie gespeeld in groep-
jes. Aangezien er zoveel kabaal was, besloten we om de babbelaars 
te straffen met een heerlijk druppeltje van “Da’Bomb”. Little did we 
know dat dit geen goede manier was om jullie stil te krijgen, want 
jullie waren plots allemaal hyped om het te proeven. Met als gevolg 
vele tranen en rode gezichten… en dramalama’s. 



Jullie zijn kei goed bezig en we zijn super duper trots!
We Love You en al dat melig gedoe. 
Kus kus jullie leiding. 

May-Flair a.k.a. Zanglustige Ajaja
Allan a.k.a. Leergierig Boskonijn
Emile a.k.a. Frodo a.k.a. Komische Chinchilla 
Sofie a.k.a. Betrouwbare Ibis 



11 VERKENNERS
Beste verkenners,

Dit semester hebben we ons geweldig geamuseerd als leiding! Hopelijk jullie 
ook. De ene week waren we al met wat meer dan de anderen, Maar we zagen 
bij de OVK wel grote vorderingen!

Doe dat allemaal goed met jullie examens (ale voor degene die er hebben) en 
geniet daarna van een welverdiende vakantie!

Wijzelf gaan nog een zware tijd tegemoet, maar kijken er naar uit om jullie 
na onze examens terug te zien! 
 
Zo komen we aan het einde van deze tekst. Deze tekst is maar 39% van 
wat het normaal moet zijn, een beetje zoals het aantal aanwezigen op zon-
dag! ;)

Dikke groeten

Verkennerleiding

Robin, Cookie, Simon & Émile

Oh ja, by the wayyyy... Wat de OVK betreft, zijn we tamelijk goed bezig. 
Als iedereen maar dan echt iedereen z’n handen uit de mouwen steekt, dan 
wacht er ons een onvergetelijke reis naar... Hint: het is een land in Europa. 

Dit is Kobe. 

Kobe heeft een speciale aandoening.
 

Bid voor Kobe.



De Belgische VK in het wild, een zeldzaam fenomeen maar o zo bijzonder.





12 OVK’s
Is jouw gras te lang? Heeft je auto een wasbeurt no-
dig? Heb je nog geen opdieners voor je volgend feest? 
Dan staat de OVK voor jou klaar! 

Wie of wat zijn de OVK?

OVK staat voor Ondernemende Verkenner. Wij zijn een scoutstak die overlapt 
met de verkenners. Doorheen het jaar doen we een hele waaier aan klusjes 
en organiseren we zelf ook verschillende evenementen. Met het opgebrachte 
geld organiseren we op het einde van het jaar dan een welverdiende reis. 
Naast de reis die de leden in het vooruitzicht hebben leren ze zo ook onder-
nemingsvaardigheden aan en de waarde van geld kennen.

Heeft u een klus voor ons? 

Dan kan u ons bereiken via een van de volgende nummers.
Gauthier Fort: 0472 05 23 46
Emile Watté: 0483 40 93 13

Naar welke evenementen kan ik alvast uitkijken? 

Een overheerlijke spaghetti-avond
Een zoete snoepverkoop
Een gezellige BBQ
En nog veel meer!



Zo, dat was het dan weer voor deze keer. Heeft u na het zien van dit magazine nog 
creatieve ideeën opgedaan? Oké, leuk. Goed voor u! Schrijf ze dan hieronder op en 
hang ze boven uw bed.

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.............................................................. .........................................................

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

Heeft u nog leuke suggesties voor goede activiteiten? Schrijf ze hier op en geef dit af 
op zondag aan uw favoriete leider/leidster.

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

U kent een leuke mop? Oké, bedankt om die te delen.

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

Roddels?

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Durendael vzw is niet verantwoordelijk voor de illegale boskap in het Amazonewoud.



De OVK presenteert met trots het nieuwe scoutsbier:

Dit fris blond bier is het eerste uit onze lange scoutsgeschiedenis. De ideale 
afkoeling op een warme dag en de perfecte toevoeging voor een gezellige 
avond met vrienden of familie. 

Durendael is nu verkrijgbaar aan onze scoutsbar na de zondagsactiviteit of op 
bestelling in volgende oplages:

    - losse flesjes (1-11): €2,50/flesje
    - halve bak/12 flesjes: €26,00 (= 11 + 1 gratis)
    - volledige bak/24 flesjes: €44,00 (= 20 + 4 gratis)

Hoe een bestelling plaatsen? 

Bestellen van ons Durendaelbier kan via volgende QR-code. 

Uw heeft de keuze om uw bestelling te laten leveren.
U kunt er ook voor kiezen om uw bestelling op te halen
in ons scoutslokaal, op zondag na of voor de activieit
te Grote Marijve 133, 9600 Ronse!
  


