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Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Het is weer zover: voor jullie ligt het laatste Durendaelertje van dit scoutsjaar. 
Normaal volgt een iets rustigere periode waarin we volop kunnen verlangen naar 
het grote tentenkamp, en rust hebben we zeker verdiend, want de voorbije 
periode was heel druk. Laten we alvast het tweede trimester samenvatten. 

Met trots kunnen we terugblikken op een geslaagde kaas- en vleesavond. We 
willen dan ook iedereen bedanken die aanwezig was: niet minder dan driehonderd 
personen hebben we mogen verwelkomen! Van zo’n bezoekersaantal konden we 
enkele jaren geleden alleen maar dromen, maar nu hebben we dit voor het vierde 
opeenvolgende jaar kunnen realiseren. Dat bewijst nog maar eens dat we een 
vereniging zijn die blijft groeien en voortdurend streeft naar het beste. 

Het paasweekend was eveneens een onvergetelijke ervaring. Met zeventig 
personen trokken we richting Nieuwkerke. Het was een uiterst succesvol 
weekend. Het doet ons enorm veel plezier om van zoveel ouders het vertrouwen 
te krijgen om voor hun kinderen te zorgen. Laat ons vooral ook nog eens de 
leiding bedanken die de zware verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om 
voor de kinderen te zorgen, hen te entertainen en bezig te houden. Avonden lang 
hebben zij hun inspiratie laten werken om vernieuwende activiteiten te 
bedenken; bedankt daarvoor! Ook de foerageploeg mogen we dankbaar zijn. Zij 
zorgden er immers voor dat het eten minstens even lekker smaakte als bij 
moeder thuis. Bovendien is een middagmaal bereiden voor zeventig hongerige 
personen geen lachertje! Lekker eten motiveert ons trouwens om er opnieuw 
volledig tegenaan te gaan. Hartelijk dank! 

Na zo’n spetterend paasweekend kunnen we niet anders dan volop uitkijken naar 
het grote tentenkamp, het hoogtepunt van het scoutsjaar, en voor velen dé kers 
op de taart. Eindelijk kunnen we jullie verklappen dat we deze zomer het dorp 
Bomal (bij Durbuy) onveilig zullen maken! Daar vinden we alles wat we nodig 
hebben: een prachtig, groot en vlak terrein dat volledig omgeven is door bos en 
grenst aan een rivier. Daar zetten we binnenkort onze tentjes op en genieten we 
veertien dagen lang van wat Moeder Aarde ons te bieden heeft. Eén zijn met de 
natuur is nu eenmaal heel belangrijk voor Scouting Durendael! We hopen met de 
volledige groep naar Bomal te kunnen trekken om daar het scoutsjaar in 
schoonheid af te sluiten. Verdere informatie hierover volgt snel per brief. 



Nu volgt een tijd van rust. We keren terug naar onze routine en de wekelijkse 
zondagsvergaderingen zullen elkaar opvolgen. De laatste zondag van het 
scoutsjaar gaan we zoals gebruikelijk op uitstap! Dit jaar kozen we als 
bestemming de Zoo van Antwerpen! Draai snel deze bladzijde om en kom er meer 
over te weten. 

Daarmee is alles gezegd! Vergeet niet dat we jullie nog steeds elke week op de 
zondagactiviteiten verwachten, want ook dan staan jullie enkele spetterende 
activiteiten te wachten! Indien jullie nog vrienden of kennissen hebben die van 
het scoutsleven willen proeven zoals de traditie dat voorschrijft, aarzel dan niet 
om onze gegevens door te geven. Mailen kan ook altijd naar 
info@scoutingdurendael.be. 

Verder in dit Durendaelertje vinden jullie de kalender voor het laatste 
trimester. Wij raden jullie aan de scoutssite [http://www.scoutingdurendael.be] 
in het oog te houden. Die wordt namelijk wekelijks aangepast; eventuele 
wijzigingen kunnen jullie daar altijd opvolgen. 

Daarnaast werd deze week een nieuwsbrief gestuurd naar alle leden wiens e-
mailadres bij ons bekend is. Hiermee hopen we jullie wekelijks op de hoogte te 
houden van onze weekendplanning en verdere updates en aankondigingen op de 
website. Wie geen nieuwsbrief van ons ontvangen heeft, kan zich inschrijven op 
de website [http://www.scoutingdurendael.be/contact.php]. 

Wij hopen jullie week na week te mogen verwelkomen in de Savooistraat! Indien 
jullie nog met vragen of opmerkingen zitten, staan we jullie graag te woord! 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Jullie fiere hoofdleiding, 
Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 

http://www.scoutingdurendael.be/
http://www.scoutingdurendael.be/contact.php


 

Beste Durendaelers en ouders,  

De laatste vergaderingen van dit jaar zijn in aantocht… maar we zouden 

Scouting Durendael niet zijn als we niet nog een knaller van een 

activiteit in petto hadden! Met veel plezier nodigen we jullie dan ook uit 

om op zondag 29 juni op uitstap te gaan naar de Zoo van Antwerpen!  

Op één van de volgende activiteiten ontvangen jullie een 

inschrijvingsbrief en verdere informatie over de uitstap.  

Indien er al vragen zijn over de uitstap, kunnen 

jullie steeds terecht bij de hoofdleiding: 

Detlev: 0495 / 62 15 38 

Talisa: 0498 / 23 70 73 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Scouting Durendael Ronse 



 

ONS UNIFORM 
Overzicht 
Het uniform bestaat uit een groen scoutsrokje of blauwe jeansbroek, een blauw-
gele scoutsdas en een beige scoutshemd met daarop de verschillende tekens 
(afbeeldingen vind je op onze website). 

In de winter mag je je blauwe scoutstrui aantrekken. In de zomer mag je het 
scoutshemd thuislaten en je scouts-T-shirt aandoen. Je scoutsdas doe je altijd 
aan. 

 

1. Internationaal scoutsteken 
2. Lintje Durendael 
3. Lintje België 

4. Provincieschild 
5. Takkenteken 
6. Beloftes (indien behaald) 



 

Plaatsing van de tekens 
Voor iedereen 

Kentekens, dassen, 
dasringen, T-shirts, 

truien en rokjes 
zijn bij de leiding 

te verkrijgen! 

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad 
- Lintje Scouting Durendael Ronse 
- Lintje België 
- Provincieschild Oost-Vlaanderen 

Op het rechterborstzakje: Takteken 
Voor welpen en kabouters 

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Nestdriehoekje 

Voor jongverkenners 
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Voor verkenners 
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken 

Voor leiding 
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken 

Prijzen 
Takteken € 1,00 
Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,00 
Lintje België € 1,00 
Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,00 
Internationaal scoutsteken € 1,50 
  

Das € 6,00 
Dasring € 1,50 
T-shirt Scouting Durendael Ronse € 10,00 
Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 20,00 
Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 25,00 
Rokje (kinderen) [op bestelling] € 33,00 
Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar Alpino 
Ronse [http://www.alpino.be/nl/about_us.php]. 



 

KEN JE 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. 



KEN JE LEIDING 
Kabouters 

 

Nathalie De Bruycker 
Geboortedatum: 14 april 1990 
Gsm-nummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

 

Ruben Van Derhaeghen 
Geboortedatum: 30 november 1996 
Gsm-nummer: 0493 / 18 47 17 
E-mailadres: vanderhaeghenruben@hotmail.com 
Totemnaam: Bedachtzame Sifaka 

Welpen 

 

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

 

Ellen De Meue 
Geboortedatum: 28 april 1994 
Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 
E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 
Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Bram Van Derhaeghen 
Geboortedatum: 30 november 1996 
Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 
E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 
Totemnaam: Sportieve Ezel 

  



Jongverkenners 

 

Nick Foulon 
Geboortedatum: 20 maart 1997 
Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 
E-mailadres: foulonnick@gmail.com 
Totemnaam: Wijze Kaketoe 

 

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

 

Chloé Vanheuverswyn 
Geboortedatum: 23 oktober 1990 
Gsm-nummer: 0496 / 64 84 54 
E-mailadres: chloevanheuverswyn@hotmail.com 
Totemnaam: Behulpzame Sifaka 

 

Arne Verplancken 
Geboortedatum: 21 april 1997 
Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 
E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 
Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

 

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

 

Martin Monnier 
Geboortedatum: 23 januari 1990 
Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 
E-mailadres: martino001@hotmail.com 
Totemnaam: Gevoelige Egel 

 



KEN JE BESTUUR 
Voorzitter 

 

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

Hoofdleiding 

 

Talisa Dutranoit 
Geboortedatum: 7 juli 1989 
Gsm-nummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 
Geboortedatum: 13 januari 1987 
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

Secretaris 

 

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

Schatbewaarder 

 

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



Beheerders 

 

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

 

Jens Deriemaeker 
Geboortedatum: 27 november 1990 
Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 
E-mailadres: deriemaeker_jens@hotmail.com 
Totemnaam: Vriendelijke collie 

 

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

 

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

 

Detlev Vandendaele 
Geboortedatum: 13 januari 1987 
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



 

KALENDER 

 Zondag 4 mei: Vergadering 

 Zondag 11 mei: Geen vergadering (Levensloop) 

 Zondag 18 mei: Vergadering  

 Zondag 25 mei: Vergadering 

 Zondag 1 juni: Vergadering 

 Zondag 8 juni: Geen vergadering (examenstop) 

 Zondag 15 juni: Geen vergadering (examenstop) 

 Zondag 22 juni: Vergadering  

 Zondag 29 juni: Uitstap 

 Juli: Geen vergadering 

 Augustus: Groot tentenkamp te Bomal  

• Kabouters en Welpen: zaterdag 9 augustus tot vrijdag 15 augustus 

• Jongverkenners: woensdag 6 augustus tot vrijdag 15 augustus 

• Verkenners en Leiding: vrijdag 1 augustus tot zondag 17 augustus 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waarop de 
kalender wekelijks wordt aangepast, in het oog of schrijf je in op onze 

nieuwsbrief! 



 

FRAMETENT (46,4 m2) 

 

Oppervlakte: 46,4 m2 
Afmetingen: 8 m x 5,8 m 
Middenhoogte: 2,71 m 

Muurhoogte: 1,72 m 
Doek: groen 
Vensters: 8 vensters met gaas en flap 

Frame: 
- goudverzinkte haringen 
- aluminium buizen 
- gemetalliseerde koppelstukken 
- klikvoeten 

Opties: 
- voorkant met 3 ritsen 
- achterkant met 1 rits 
- linkerkant heeft 2 ritsen (volledig 
oprolbaar) 

Voordelen: 
- 46,4 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden 
- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen) 

HUUR: €125/WEEKEND 

Meer info: 
- mail naar: info@scoutingdurendael.be 
- bel naar: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 

mailto:info@scoutingdurendael.be


 

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: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 

 



      Dag lieve kabouters, 
 

Ons paaskamp in Nieuwkerke is  

gedaan, maar niet getreurd …  

want het GROOT KAMP  

komt er alweer aan! 

 

 

                                       Jullie hebben de paashaas zeer goed 

geholpen anders was hij zeker in stukjes gesmolten. 

 

De foerage heeft voor ons altijd  

lekker eten gemaakt en dat heeft   

ons altijd goed gesmaakt. 

 

                                    Er zijn wel wat kleine ongelukjes geweest, 

 maar toch was het kamp een groot feest! 

 

’s Avonds moesten we nog altijd        

een eindje stappen want onze bedden                                         

stonden bovenaan de trappen. 

 

 

 Graag zien we jullie allemaal terug  

op zondag bij scouting Durendael, 

 want bij de scouts maken we heel veel plezier en veel kabaal! 

 

 



Wij vonden het echt super leuk met jullie op kamp! 

 

 

 

 

 

 

Wij begonnen jullie zelf al een beetje te missen! 

Daarom hopen wij stiekem dat jullie er elke zondag zullen zijn! 

 Wij beloven jullie dat er nog heel wat onvergetelijke activiteiten op 

het programma staan… 

 Abra Cadabra … 

 Op zoek naar de panda’s  
 Het kuisspookje en de 

rommelprinses 

 …… 
 

Kan je eens niet komen? Gelieve één van ons beiden te verwittigen. 
 
 Ruben: 0493/18.84.17  @:  / 

 Nathalie: 0474/86.56.11  @: nathalia02@hotmail.com 

 

Meer 

foto’s op 

onze site! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1OKme_2AaMLm2M&tbnid=v8r2A3zn8t3G8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-4524.html&ei=EyxVU8WpKIvKObCggJAG&bvm=bv.65058239,d.ZWU&psig=AFQjCNH815Uk7-9YxzTy7G-yxyWg5nznog&ust=1398177167032419
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=p-LckW-fLYk4ZM&tbnid=XuZi0YoQGLivnM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-panda-i17687.html&ei=MSxVU6_KLaLiywPBnYGYDg&psig=AFQjCNHQ2reyYQSkmCnL3eBN_1nlamukWw&ust=1398177201823863
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=p-LckW-fLYk4ZM&tbnid=XuZi0YoQGLivnM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-panda-i17687.html&ei=MSxVU6_KLaLiywPBnYGYDg&psig=AFQjCNHQ2reyYQSkmCnL3eBN_1nlamukWw&ust=1398177201823863


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine herinnering aan ons paasweekend dat echt wel TOP was dit jaar...!!! 



 

 

              



 

 



 

 



WELPEN 
Hellooooowkeeeees!  
 
Eerst en vooral, APPLAUS! Want jullie hebben supergoed jullie best gedaan op 

kamp<. Jullie leiding is zo fier als een gieter! Doe zo voort coole welpen.  
 
Eventjes herinneringen ophalen van het voorbije weekend… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jullie mogen al beginnen aftellen naar het groot kamp want binnenkort is het zover. 
Eerst nog een paar keer, laten we zeggen, heel veel slapen en flink zijn en het zal er 
sneller zijn dan jullie denken. Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Wij hebben eerst nog een paar toffe activiteiten in petto. Zijn jullie benieuwd? 
Misschien al een paar kleine tips (maar ssssssj, aan niemand zeggen hé). 

J Wij zijn bij de politie 
J Alles op wielen 
J Rambo part 2 
J Ik wil later … worden  

 
Vergeet jullie 50 cent niet voor een drankje want van fun, lachen, en goed jullie best 
doen krijg je dorst natuurlijk! Jullie hebben het mooiste uniform van de wereld, dus 
doe dit zo vaak mogelijk aan als jullie naar de scouts komen. Maar het belangrijkste 
van allemaal is jullie goed humeur! 
 
Als jullie ouders nog vragen hebben kunnen jullie ons steeds contacteren: 
Ellen: ellendemeue@hotmail.be - 0497 / 49 49 27  
Bram: bram.basket@hotmail.com - 0483 / 12 83 58 
Thibaud: thibaud.dalgan@gmail.com - 0474 / 08 55 45 
 
 

High five en vuistje 
 

Ellen  Thibaud  Bram 
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HAHA 
 

J Lopen er twee honden in een woestijn. Zegt de een tegen de ander: "Als 

we nou niet gauw een boom tegenkomen, doe ik het in me broek." 

J Waar ergert het bestek zich aan in de lade? Aan de opscheplepel. 

J Waarom lachen muizen als ze op het gras staan? Omdat het kietelt onder 

hun oksels. 

J Wat doet een dom blondje in de woestijn? Stofzuigen. 

J Wat is het toppunt van beleefdheid? Op je eigen tenen trappen en pardon 

zeggen 

J Wat is wit en ontploft? Boemkool.  

J Wat krijg je als je een ballon en een cactus kruist? Een knalfeest! 

J Het heeft een slurf en is goed te drinken? Olifanta. 

J Het is groen en speelt voor spion. Kermit de klikker.  

J Het is rood en blij? Een aardblij. 

J Wat zegt de ene ajuin tegen de andere ajuin? Uuuuuuuijjjjjj!  

J Hoe noem je het favoriete drankje van een krokodil? Croca cola. 

J Waarom domme blondjes vrijdagavond door het raam kruipen als ze van 

het werk vertrekken? Het weekend staat voor de deur. 



 Duid	  op	  de	  kalender	  de	  belangrijkste	  dagen	  aan	  die	  nog	  
zullen	  komen.	  Verjaardagen,	  zondagsactiviteit,	  maar	  vooral	  
GROOT	  KAMP!	  
	  



 

Dag jvk’s ! 

 

Hoe is het met jullie? Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van ons fantastisch  

weekend in De Bosgeus . Jullie verheven leiders willen jullie heel erg bedanken voor het onvergetelijk  

zalig kamp!! MAAAR als je dat al leuk vond , hou dan maar je bretellen vast voor het groot kamp , 

want daar gaan we koken , ons wassen in de beek , sjorren , vuur maken , lekker vuil worden ,.. 

EN natuurlijk ochtend rambo , nachtelijke rambo , rambo tijdens het koken ,… (grapje he ;)) 

 

Dus zet de datums maar vast in jullie agenda’s want we verwachten dat ieder van  

jullie meegaat. Begin ook al maar gauw thuis te oefenen voor het afwassen, het  

koken, het hout zagen en het vuur maken zodat jullie ons doen verbazen met jullie  

kwaliteiten en natuurlijk ook jullie verheven leiding kunnen soigneren he ☺ 

 

Enkele activiteiten om naar uit te kijken ! 

 

*Frodo zoekt ring 

*Wesley en de cookiesdeeg 

*Honing van over het veld  

*Pijn aan de voetjes  ? Neem een daflagan ! 

*Apertief shooting met olijfjes 

*Delange uitputtingsrambo 

*Theologie is niet voor watjes! 

*Ik rijd met een mooie ford 

*Cristalyzee 

*Papegaya 

*Het grote willy naessens spel! 

 

Verder willen jullie verheven leiders nog kwijt dat jullie zeer braaf zijn , en dat we tenzeerste content 
zijn ! Veel plezier met leren voor jullie examens en succes ! 

Groetjes , jullie verheven leiding! 



 

Enkele De boer zei moptjes 

 

tleevn es vo de rappe zeitn boer en jie stook zinn trektur in 2de ! 
 

Kga voort doen zei den boer en ie dronkt no een pinte 
 

Den boer zei: De liefde van de man gaat door de maag en ie at zin vrouwe ip 
 

asse kan veugeln kanse vliegn wok zeitn boer en n smeet zn wuf deur d'rutte 
 
Kwil pitten zeitn boer en ie kocht nen bak druvven 

 
kwille high zin zeitn boer & ie klom up ne ladr 

 
stront es geld zeitn boer en ie skeet zinne portemonnee vul!! 
 
skerven bringn geluk zeitn boer en ie smeet zijn wuf deur de rutte 

 
Ti al zever zeitn boer, en ie kwijlde ng een beetje 

 
tleevn es vo de rappe zeitn boer en je stook ne raceband ip zin bakwoagn 

 
Miljaar gij ku zagen, zei den boer... en je gaf ze wuf e planke 
 
frut is gezond, zeitn boer en ie gaf zn wuf e pirre 
 
Kzin goan werkn zeite boer, en ie ging up farmville. 
 
Time is money zeitn boer en ie verkocht zin horloge 
 
Zuign gao je! zeitn boer en ne gaf zn vrouwmens e stofzuiger 
 
Eetn is eetn zeitn boer en je reedt zen tracteur in fritn 
 
Zand derover zei den boer, en ie begroef zin wuf 
 
De tidn zin veranderd, zeitn boer, en ne zette zin horloge ipt zomeruure 
 
den tid vliegt zeitn boer tegn zin wuf, en ie smeet de wekker noar eure kop 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



DAG  VERKENNERS! 
!
 
Welkom in deze gloednieuwe editie van het beste magazine van 
Ronse, Het Durendaelertje! !
In deze rubriek gaan we het weer hebben over het leven van een 

bende onnozelaars en zotten: de Verkenners.! !!!!!!!!!!!
Die bende is tijdens de paasvakantie op kamp geweest in Nieuwekerke!  
Jullie leiding was enorm content van het kamp, maar ook van de Verkenners, GOOD JOB! 
De strijd tussen Waal en Maes was spannend, de karnemelk was SUPERLEKKER en Hide&Seek 
was… vooral NAT en KOUD!  
MAAR echt waar, goed gedaan gasten ;) !
EN VERGEET VOORAL NIET: 

“Als de potvis in de pistpot pist, zit de pispot vol met potvispis” 
!
!
                  Een potvis -> !!!!!!
Maar we zijn zelfs iets vergeten: DE KAASAVOND! Twas weeral VREE WIJS, en jullie hebben 
hard gewerkt!  
Als hij tijd heeft, zal Ivo alle pranks nog eens achter elkaar in een filmpje steken !
Ondertussen is de laatste rechte lijn naar het zomerkamp begonnen. Daarvoor volgen nog enkele 
activiteiten, en DE EXAMENS!!! 
Zorg maar dat ge goed studeert allemaal, dan kunnen we weer met een ganse bende op kamp 
vertrekken!  !
Veel meer hebben we niet te vertellen, !
GROETJEEEEUUSS !
MARTIN EN IVO 
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