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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

REKENINGNUMMER DURENDAEL VZW -> BE50 9530 3449 8118



2 BRief van de voorzitter
Liefste Durendaelers 

 
Mijn eerste jaar als kersverse voorzitter zit er al op. Ondertussen niet meer kersvers maar 
wel nog steeds super gemotiveerd. Het was een jaar van plezier, leuke activiteiten en mooie 
herinneringen. Met deze energie gaan we het nieuwe scoutsjaar tegemoet. We hebben veel in 
petto en kijken er naar uit om jullie elke zondag te mogen ontvangen voor de gezellige zon-
dagsactiviteiten maar ook voor een glaasje achteraf aan de bar.  
 
Langs deze weg wil ik iedereen ook nog even bedanken om Scouting Durendael, een scouts-
groep die al 52 jaar bestaat en haar leden ziet blijven groeien, mede mogelijk te maken. 
Bedankt aan die leden om er te zijn, om jullie zotte verhalen verder door te vertellen. Be-
dankt aan de leiding om die zotte verhalen mogelijk te maken. Bedankt aan de hoofdleiding 
om ervoor te zorgen dat de verhalen niet te zot worden en voor al hun harde werk achter de 
schermen. Bedankt aan het bestuur voor de verhalen te ondersteunen alsook hun werk ach-
ter de schermen. 
 
Tot slot wil ik ook Jolien Windels bedanken die dit jaar stopt als hoofdleidster. Ze gaat als een 
giechelende dolfijn door het leven en doet mensen stralen, bedankt honey!  
 
Ook bedankt aan de leiding die de bal neerlegt. Uiteraard zijn jullie nog steeds welkom, we 
kijken er al naar uit om jullie terug te zien. 
 
Bij deze sluit ik deze brief af, geschreven vanuit Curaçao (sorry, ik moest dit toch even ver-
melden #memories). Op naar de zondagsactiviteiten, de pannenkoekenbak, de leuke feestjes 
en filmavonden, de kaasavond, het paasweekend en voor je het weet staan we weer met de 
voetjes in de beek op groot tentenkamp. 

 
Groetjes op z’n scouts 
 
Jullie voorzitter 
Ellen De Meue 
 
0497 49 49 27



3 BRief van HOOFDLEIDING
Allerliefste Durendaelers

Dat het nieuwe schooljaar alweer goed begonnen is, moeten wij jullie niet meer uitleggen.
Zoals elk jaar proberen wij als hoofdleiding opnieuw om alles in goede banen te leiden. Samen 
zorgen wij ervoor dat we jullie een onvergetelijk scoutsjaar kunnen bieden van de Startdag tot 
na het Groot Kamp in augustus. Dat al die dingen niet vanzelf gaan, is duidelijk. Voor dit soort 
werk heb je heel wat ervaren mensen met een stevige portie motivatie nodig. Eén van die per-
sonen, die zich de laatste jaren extra heeft ingezet, is Jolien Windels. Na vele jaren als lid en 
leidster mochten wij ook de voorbije twee jaar met haar samenwerken als hoofdleidster. Van-
af dit jaar zal Jolien haar hoofdstuk als hoofdleidster echter achter zich laten. Maar wees niet 
getreurd, onze levendige spring-in-’t-veld zal zich blijven inzetten als bestuurslid. Om al deze 
redenen willen wij namens de hoofdleiding jou nog eens een welgemeende dankuwel betuigen, 
Jolien! Bedankt om al die jaren je vrije tijd op te offeren voor de scouts en ook voor ons. 

En dan laten we haar nu de micro overnemen...

Liefste Durendaelers en ouders
 
Wat een geweldig kamp was dit weer! Ik heb er enorm van ge-
noten. Maar er is iets wat ik jullie graag wil vertellen en dat 
is dat ik mijn hoofdleidersschap niet meer zal verderzetten.  
Het was een moeilijke maar juiste beslissing om na meer dan 10 
jaar een stapje opzij te zetten. Ik kijk met heel veel vreugde en ple-
zier terug naar al de leuke jaren die ik met iedereen beleefd heb, al-
lemaal herinneringen die ik met heel mijn hart zal koesteren!  
Maar wees niet getreurd, jullie zullen mij zeker nog zien op evenemen-
ten en op zondagavond aan de bar, maar dan als bestuurslid. Eens een 
scout altijd een scout!

Hiermee wil ik nog een laatste, diep gemeende DANKUWEL zeggen 
tegen iedereen!  

 
Groeten op zijn scouts 
 
Giechelende Dolfijn (Jolien Windels)
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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

EXACTE INFO OVER SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOLGT ASAP.

4 kalender

2 VERGADERING

9 VERGADERING
16 VERGADERING

23 VERGADERING

30 HALLOWEENACTIVITEIT

NOVEMBER. 

4 PANNENKOEKENBAK

5 PANNENKOEKENLEVERING + 
-OPHALING

13 VERGADERING

20 VERGADERING

27 VERGADERING

DECEMBER. 
4 BEZOEK VAN DE SINT

11 VERGADERING

17 FILMAVOND 
(18 geen vergadering)



5 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

     



6 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

 
VOORZITSTER 

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

   



7 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 € 7,50
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/].

   
  



8 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 lieve, zotte en coole kabouters

Hebben jullie ons gemist? Wij jullie alleszins wel na 
zo’n geweldig kamp! Deze zomer werden we een toffe 
piratengroep die samen de leukste avonturen beleef-
den. Onze vriendschappen werden nog sterker en sa-
men verlegden we vele grenzen. Laten we nog even-
tjes terugdenken aan ons onvergetelijke kamp.
 

- Door de modder rollen was geen obstakel voor jullie
- Jullie sliepen allemaal samen in een grote tent
- De leiding werd door de kabouters zeer mooi geschminkt
- Jullie hebben van de leiding gewonnen in het grote kleurenspel
- Een tocht door het donkere bos was geen probleem voor onze stoere piraten
- We hebben heelllll veel en heellll lekker gegeten
- Jullie hebben zich gewassen in de rivier
- De kabouters hebben bewezen dat ze echte feestbeesten zijn

Helaas komt aan alle mooie sprookjes een einde en dus ook aan ons scoutsjaar 
samen. Maarrrrrr... wees niet getreurd, want het nieuwe scoutsjaar vol avontuur, 
uitdagingen en vriendschappen staat al voor de deur. Jaja, we maken er opnieuw 
een spetterend jaar van. Een nieuw scoutsjaar brengt ook veel veranderingen 
met zich mee. Wij zijn zeer trots op alle kabo’s die naar de welpen gaan, jullie 
gaan dat schitterend doen! Natuurlijk mogen we ook opnieuw enkele nieuwe ka-
bouters verwelkomen. Hopelijk hebben jullie er zin in, want wij kijken er alvast 
naar uit om jullie beter te leren kennen. 

Binnen de leiding zullen er ook een heleboel dingen veranderen. 

9 KABOUTERS

Dit jaar ga ik jullie aan drie 
topleiders toevertrouwen.                                                        

Ondertussen ga ik bij de wel-
pen mijn scoutscarrière verder 
uitbouwen. Stiekem ga ik jullie 
allemaal missen, stuk voor stuk                                                                                  

Ik wens jullie in dit nieu-
we scoutsjaar: heel 

veel plezier en geluk!                                                         
Oh ja, nog voor ik het vergeet!                                                                                                         

Jullie zijn altijd welkom voor een 
dikke knuffel wanneer je maar wil                                                  
Geef gewoon maar een luide gil!                                                                                               

Groeten op z’n scouts                                                                                                                    
Cato

Hey lieve kabouters, 
Ik heb jullie twee jaar vol plezier 

en met veel liefde leiding gegeven. 
We hebben samen al veel mooie 

herinneringen gemaakt, 
waar ik met veel plezier op terug-

blik;
Koekjes bakken,paaskamp, het 

halloweenfeestje, elkaar schmin-
ken

twee fantastische zomerkampen 
en nog zoveel meer… 

Dit jaar ga ik een nieuwe uitdaging 
aan bij de jongverkenners, 
maar wees niet getreurd. 

Ik zie jullie nog iedere zondag, 
waar we elkaar weerzien met een 

lach :)

Stevige linker
Sofie

Lieve kabouters, na 8 mooie jaren 
is het tijd om op pensioen te gaan.
Volgend scoutsjaar zal ik de fakkel 
doorgeven aan mijn lieve co-lei-

ding,
die jullie vol goesting en plezier zal 
blijven entertainen zondagnamid-

dag. 
Het waren 8 fijne jaren waar ik 

enorm van genoten heb! 
Bedankt!                                           

Heel veel knuffels en kusjes en
tot snel!                                                                               

Pronkende scholekster.
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HEYHEY, ik ben Lotte ofwel zorgza-
me secretarisvogel. Ik ben achttien 
jaar oud en tijdens de week vooral 
te vinden als tweedejaars studente 
Ergotherapie in Gent. In mijn vrije 
tijd ga ik graag wandelen met mijn 
hondje, op stap met mijn vrienden 
of gaan sporten.
De meeste kindjes zullen mij al 
kennen aangezien dit mijn derde 
jaar als kabouterleiding is. Jullie 
hoeven me dus niet te missen en 
zullen mij opnieuw elke zondag 
zien. Hebben jullie er zin in? Awel, 
ik ook!                                                                                   
Dikke knuffel, Lotte <3

Hallo kaboutertjes, 
het is hier met je gloednieuwe leiding 
Madison.
Je hebt mij vast wel al eens zien rond-
lopen bij de welpen. Na 2 jaar aan hun 
leiding te geven sluit ik me bij jullie aan 
om jullie een super tof jaar te bezorgen.
Vlug een beetje over mezelf. Ik ben 18 
jaar en begin dit jaar met architectuur te 
studeren.
Naast scouts geef ik ook turnles en ga ik 
af en toe naar de gym.
Mijn favoriete kleur is blauw en ik ben 
jarig op 22 februari.
voila, nu weten jullie iets meer over mij. 
Ik zie jullie (hopelijk) elke zondag!
Vele kusjes van de passieve ijsbeer

JOW JOW kabo’s, Ik ben een sym-
pathieke orang-oetan beter gekend 
als Nathan. Ik word dit jaar jullie 
nieuwe kabouterleiding, waar ik zeer 
veel zin in heb. Ik hoop jullie ook 
een beetje! Ik ben 17 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 na-
tuurlijk scoutssss!! Ik kijk er naar uit 
jullie elke zondag met veel plezier te 
ontvangen aan nieuw en uitgebreid  
scoutslokaal. 
Vele groetjes Orang-oetan  



 





10 WELPEN

 

Yowwww welpen!

Na een super mega zot kamp waar we 
weer veel gekke dingen gedaan heb-
ben, zoals een echte piratentraining in 
het bos, coole gevechten met (water)
kanonskogels en nog veel meer is het 
weer tijd voor een nieuw scoutsjaar!
 

Dit wil ook zeggen dat er weer super zot coole activiteiten aankomen. Een nieuw 
scoutsjaar wil brengt ook wat veranderingen met zich mee. Jullie raden het mis-
schien al, ja ook nieuwe leiding. Daarom hebben jullie nieuwe en oude leiders 
nog een korte boodschap voor jullie.

Oh ja! Vergeet niet om elke zondag 60 cent mee te brengen voor een verfrissend 
drankje ;).

Hey, het is hier met jullie oude leiding Madison.
Na 2 jaartjes leiding geven moet ik spijtig genoeg gedag zeggen. Natuurlijk zul-
len jullie mij vaak zien maar jullie leiding zal ik niet meer zijn… snik, snik.
Ik wens jullie een top jaar toe met jullie gloednieuwe leiders groep.

Kusjes van de passieve ijsbeer.

Hey met jullie super toffe leiding Allan. Met pijn in het hart zal ik jullie moeten 
verlaten samen met de welpjes die overgaan naar de volgende tak. Ik wens jullie 
super veel succes toe in het nieuwe scouts jaar met jullie nieuwe leiding.

Dikke kusjes Allan

Hoi hoi mannekes en meisjes, met je coole leiding Nathan.
Na een jaartje met veel plezier welpen te geven ga ik met spijt in het hart jullie 
moeten verlaten, maar geen zorgen, ik ben niet ver.
Ik ga dit jaar namelijk de lieve kaboutertjes leiding geven.
Wie weet geef ik binnen een paar jaar toch weer leiding aan jullie!

Oerang Oetan



Dag lieve nieuwe en oude welpen
Dit nieuwe scoutsjaar kom ik bij jullie als leidster helpen
De afgelopen twee jaar heb je mij misschien al bij de kabo’s zien staan
Maar daar zeg ik nu vaarwel met een traan
Ik zal mezelf nog snel even voorstellen
Ik studeer geneeskunde in Gent, maar er valt nog te vertellen
In mijn vrije tijd luister ik graag muziek of ga ik met vrienden iets doen
En nu zeg ik over en out met een dikke zoen
Tot laterrr

Cato (aka fanatieke herder)

Hey welpjes
Charlotte ofwel meelevende adjak hier.
Ook dit jaar ben ik er weer bij om er samen een fantastisch jaar van te maken! 
Hopelijk vonden jullie het kamp even tof als ik? Ik heb al heel veel zin in dit jaar 
met nieuwe leiding en toffe activiteiten!
Vele groetjes en tot zondag!

Meelevende Adjak

Dag welpjes!
De meeste onder jullie kennen mij al van vorig jaar (Jaja! Jullie zijn nog niet van 
mij verlost!)
Maar voor wie mij nog niet kent… Ik ben Enya of eigenwijze koekoek. Ik ben 
19 jaar en studeer lager onderwijs aan Artevelde Hogeschool. Mijn hobby’s zijn 
fotografie, skeeleren, waarbij ik ook training geef, en natuurlijk scouts. Ik heb 
enorm veel zin in om er weer een topjaar van te maken! Hopelijk jullie ook! Tot 
zondag :)

Heyhey allemaal
Sommige van jullie kennen mij misschien nog van 2 jaar geleden en voor de 
nieuwe welpjes ik ben Ruben de vrolijke wasbeer en zal dit jaar samen met mijn 
top co leiders mijn best doen om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen met 
mooie herinneringen en nieuwe vrienden, Ik kijk er al vast naar uit!!

Ruben





11 JONGVERKENNERS
Dag toppers allemaal! 

We beginnen met een schoon gedichtje: 
 
Het kamp is helaas voorbij. 
Niet getreurd, wees blij.
Want we hebben er weer 
Prachtige herinneringen bij. 

Efkes serieus, welke herinneringen halen we er bij? 
Ik denk dat we niet snel zullen vergeten dat Lars en Pallieter twee mooie 
dames zijn met charmes! (En dat Robin aan de haak geslagen werd door Pal-
lieter zijn flirtskills ;)) 
Daarnaast een dik applaus voor iedereen die zo hard heeft geholpen om het 
eten lekker en op tijd klaar te maken! (Beste tak ever duh). 
Onze stoere vlot (die uiteenviel voor we zelfs in het water gingen, lol) was een 
flopje, maar we hebben er toch het beste van gemaakt door visjes te vangen 
in de plaats. :) 
Om ook trots op te zijn is de 20km die we geknald hebben tijdens dagtocht! 
Wat een bende strijders! 
Waar wij als leiding kei fier op waren, was het prachtig rijmend liedje dat jullie 
gezongen hebben tijdens het groot kampvuur dat over de leiding ging. (Jam-
mer genoeg (of niet) hebben we de lyrics niet meer). 
Ook het feit dat de jongverkenners en leiding van rol hadden gewisseld zullen 
we niet snel vergeten. We moeten er toch een paar foto’s bijhalen, niet? 

  

Even een shoutout naar het kamplied 2022 (meezingen in het hoofd is een 
must!): 

And if I only could
I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places
Kate Bush: Running Up That Hill



Zoals ze zeggen “People come and go” zijn er ook leiders die komen en gaan. 

We nemen helaas afscheid van 2 topleiders: 

Hey hey allemaal, ook al heb ik het groot kamp gemist toch heb ik een topjaar 
gehad met geweldige mensen. Ik ga jullie zeker nog zien op scouts dus tot 
weerziens!

Ruben

Liefste JVKaasjes

Het was weer een spetterend jaar met vele leuke JVK’s, vol zondagen om 
dagboeken mee vol te schrijven. Geef toe, we waren de beste tak! En omdat 
ik sommigen onder jullie niet kan missen, ga ik gewoon mee naar de Verken-
ners. ;) Jullie zijn nog niet helemaal van mij af!

Emile aka Nieuwsgierige Perdix

Maar niet getreurd, we verwelkomen ook 2 nieuwe topleiders!

Hey mijn naam is Allan (leergierig boskonijn)
Ik ben een leuke en sportieve leider, maar als het moment er is ben ik strikt 
en gestructureerd.
Ik ben blij dat ik over mag samen met de oude welpen, ze zullen opgeleid 
worden tot stoere en sterke jonge verkenners.
We zullen een leuk en plezierig jaar hebben.

Vele kusjes Allan

Hey hey, Betrouwbare Ibis of beter gekend als Sofie hier,
Ik ben 20 jaar en begin dit jaar aan m’n tweede jaar verpleegkunde in Gent. 
In mijn vrije tijd werk ik in de Decathlon, spreek ik af en toe eens af met 
vrienden en speel ik piano. Na twee jaar leiding te geven bij de kabouters ben 
ik helemaal klaar voor een nieuw avontuur. Ik kijk er alvast superhard naar 
uit om er met een jullie een fantastisch scoutsjaar van te maken!

Knuffels Sofie

Side note: Van Frodo en May-flair zijn jullie nog niet af!
Double side note: Vergeet uw €0.60 niet! 

We maken er een fantastisch jaar van! 
Kusjes en knuffels en al dat lebberig gedoe van: Zanglustige Ajaja, 
Komische Chinchilla, Betrouwbare Ibis en Leergierig Boskonijn.





12 VERKENNERS
Beste verkenners 

Laten we even samen terugblikken op een geweldig kamp! 
Dit jaar werd iedereen verbaasd door de unieke en creatieve pilotis. 165 sjor-
ringen en 4 bollen sjortouw, goed voor maar liefst 1500 m touw! Voor het 
eerst werd Durendael verrast met een BBQ in the air. Jullie waren on fire! 

De manhunt waarbij jullie 24 uur lang op de hielen werden gezeten door 
hunters, jullie in een ondergrondse parking sliepen, de leiding langs de kant 
van de straat sliep en jullie schoenen ferm zijn afgesleten. Wat was ons dit 
een ferm avontuur, een voor een hebben jullie ons doen verbazen met jullie 
prestatie. 

Goeie
 chap ouleh!!!

Wat een nachtwake moest zijn, draaide uit op een nachtelijk dutje. Wat heb-
ben jullie hier uit geleerd? 
>> We zijn een groep en laten niemand in de steek <<



Het belangrijkste mogen we natuurlijk niet vergeten! ‘De chickies’.
Hier hebben we allemaal toch wel eens goed kunnen lachen met de romanti-
sche skills die jullie naar boven haalden om de meisjesscouts aan de haak te 
slaan. De dames waren in de zevende hemel van jullie geparfumeerde brief. 
Het was een gezellige spelletjesavond waarbij iedereen met elkaar leerde 
kennis maken. We zijn er van overtuigd dat de naam Somali jullie nog lang 
zal bijblijven. ;) 

Maar ons avontuur stopte hier niet, voor zij die de ogen nog konden openhou-
den hebben de wraakactie nog meegemaakt. In het donker wat vlaggen en 
slaapzakken lenen en enkele duidelijke tips achterlaten, niet te vergeten het 
vertrekken van de auto waarbij we bijna 3 man tekort kwamen :)

‘Het was een eer om als leiding te mogen samenwerken 
met een groep enthousiaste verkenners. Stavelot 2022 
was eentje om nooit meer te vergeten!´

Eentje voor boven jullie bed te hangen ;)



Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van een top leidster en top leider 
:( 

Dag lieve vk’tjes,

Er komt een tijd van komen en een tijd van gaan.
En helaas stop ik dit jaar met leiding geven.
De meeste van jullie geef ik al leiding sinds jullie welpjes waren en ik heb er 
enorm van genoten om activiteiten aan jullie te geven en samen op kamp te 
gaan.
Maar niet getreurd want jullie zullen mij sowieso nog blijven zien op de scouts 
en ook omdat ik nog steeds jullie ovk leiding blijf.

Sportieve noefty xxxx

Dag lieve verkennertjes

Met veel spijt in het hart heb ik besloten een punt te zetten achter mijn lei-
derscarriere. Ik wil jullie graag bedanken voor de mooie jaren, momenten en 
vele toffe herineringen die ik met jullie heb mogen meemaken. Het is zeker 
geen afscheid, ik stop als leiding maar zeker niet als scout. Ik wens jullie nog 
heel veel toffe zondagen samen met de nieuwe leiding en wens jullie allemaal 
nog heel veel succes in jullie scoutsgebeuren. Het gaat jullie goed en nog heel 
veel groetjes van de onverschrokken haan!

Dit Jaar zullen Sympathieke Tagoean, Nieuwsgierige Perdix, Avontuurlijke 
Arassari en Goedaardige Argali jullie vergezellen. Samen maken we er een 
gek en onvergetelijk jaar van!!!



13 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!



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!
  


