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Dag Durendaelers,  

 

Het gaat snel! Het scoutsjaar lijkt nog maar net begonnen en het is ondertussen al april.  

We kunnen ondertussen terugblikken op een zeer geslaagd paasweekend in Westmalle met een 

toffe bende, leuke activiteiten, lekker eten en (toch redelijk) goed weer. We willen iedereen nogmaals 

bedanken voor jullie deelname en steun! 

 

Als we de klok nog wat verder terugdraaien, denken we natuurlijk ook nog eens aan de kaas- en 

wijnavond in maart. Ook dit jaar was er een mooi opkomst en kunnen we zeer tevreden terugblikken. 

Dus: een dikke MERCI aan alle aanwezigen! 

Het zijn acties als deze die ons toelaten om te blijven genieten van onze zondagsactiviteiten, 

kampen, een fijn en onderhouden lokaal,… 

 

Om op het onderhoud van het lokaal verder te gaan: vorig weekend was er geen activiteit gepland 

en hebben we met de leiders- en bestuursploeg een lenteschoonmaak gehouden in ons lokaal. Het 

was een hele dag werk om alles zo netjes te krijgen als nu, dus vragen we aan iedereen om het ook 

zo te houden!  

 

Iets waar we graag ook even de nadruk op willen leggen, is het feit dat Nick Foulon een tijdje geleden 

ervoor heeft gekozen zijn leiderschap bij ons stop te zetten. We willen hem dan ook bedanken voor 

zijn jarenlange inzet bij Scouting Durendael.  

Wat jullie op het paasweekend misschien hebben gemerkt, is dat er (mede hierdoor) af en toe wordt 

gewisseld in de samenstelling van de leiders per tak. We doen dit dan ook om ervoor te zorgen dat 

elke tak zijn activiteiten op een fijne manier kan hebben, met genoeg leiders voor al onze 

Durendaelers.  

 

Ondertussen kunnen we verder uitkijken naar de rest van ons scoutsjaar. Jullie vinden verder in het 

Durendaelertje de kalender voor de komende weken, en ook de data voor het zomerkamp. Zo kan 

iedereen zijn vakantie al beginnen plannen :) We hopen om ook dit jaar met zo veel mogelijk te 

vertrekken op een opnieuw fantastisch kamp! 

 

Dus, geniet allemaal van de komende zondagsactiviteiten! 

 

Als er vragen zijn, jullie weten ons te bereiken :) 

 

 

We groeten jullie op z’n scouts, 

 

Ellen De Meue  

Ivo Maes   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AANKOOP UNIFORM 

 

Voor het aankopen van een scoutsuniform verwezen wij onze leden in het verleden door naar Alpino 

in Ronse. Sinds kort is deze gesloten, dus moet er hiervoor een alternatief voorzien worden. 

 

In de ‘Hopper’ in Gent kan u terecht voor de hemden die wij gebruiken als scoutsuniform. U kan ze 

ter plaatse in de winkel passen en kopen. Hieronder vindt u hun gegevens: 

 

Lange Violettestraat 33  - 9000 Gent 

09 223 84 43 

winkel.gent@hopper.be 

 

Openingsuren:  

Maandag: Gesloten Dinsdag: Gesloten Woensdag: 14:0018:00 Donderdag: 14:0018:00  
Vrijdag: 14:0018:00 Zaterdag: 10:0012:00 | 13:0017:30 Zondag: Gesloten 

 

Daarnaast hebben ze ook een webshop zodat u de uniformen bij u thuis kunt laten leveren.  

Hiervoor surft u naar www.hopper.be/winkel -> “Kleding” -> “Uniform scouts en gidsen” -> 

“Hemden” 

 

Vervolgens kan u uw maat kiezen, bestellen en worden de hemden binnen een 3-4 tal dagen bij u 

thuis geleverd.  

 

De kentekens die op het hemd horen kan u nog steeds bij ons kopen (voor of na de activiteiten), 

alsook de pulls, t-shirts, dassen,… Op de volgende pagina’s vindt u hiervoor een overzicht. 

* De kentekens zijn momenteel wat moeilijker om aan te geraken, deze worden binnen de komende 

drie weken opnieuw aangekocht 

 

 

TWEEDEHANDS 

 

Aangezien kinderen snel uit hun uniform zouden kunnen groeien en de aankoopprijs niet goedkoop 

is, willen wij graag het gebruik van tweedehands-uniforms binnen Scouting Durendael stimuleren.  

 

Hebt u thuis dus nog uniforms liggen die te klein zijn voor uw kinderen? Geef de hoofdleiding een 

seintje, dan kijken we of er binnen Scouting Durendael nog een tweede leven aan kan worden 

gegeven. De verkoopprijs bepaalt u volledig zelf. 

 

Ivo Maes: 0473 46 43 66  - ivo.maes@hotmail.com 

Ellen De Meue: 0497 49 49 27 - ellendemeue@hotmail.be  

 

 



 

 

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 € 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 

Jullie zullen merken dat sommige prijzen licht gestegen zijn. Onze prijzen zijn de laatste jaren niet gewijzigd, maar de 

aankoopkosten zijn verhoogd. Daardoor zijn we helaas verplicht om deze verhoging door te voeren. 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar Alpino Ronse 

[http://www.alpino.be/nl/about_us.php] of naar de Hopper-winkels in Gent, Aalst, Antwerpen, 

enz. [https://www.hopper.be/winkel/webshop/uniform-scouts-en-gidsen-hemden-c-9_10_12/]. 



 

 

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 

Renée Meewis 

Geboortedatum: 14 mei 1998 

Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53 

E-mailadres: renee.meewis@gmail.com 

Totemnaam: Pronkende Scholekster 

 

Mayflair Vandenabeele 

Geboortedatum: 26 juli 2000 

Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40 

E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com 

Totemnaam: Zanglustige Ajaja 

 

Emile Watté 

Geboortedatum: 7 juni 1999 

Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13 

E-mailadres: emilewatte@hotmail.com 

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix 

Welpen 

 

Thibaud Dalgan 

Geboortedatum: 12 juli 1997 

Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 

E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 

Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 

Jens Vanbutsele 

Geboortedatum: 11 juni 1998 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Mégane Verdonckt 

Geboortedatum: 16 oktober 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86 

E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Noefty 



 

 

 

Jolien Windels 

Geboortedatum: 1 juni 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31 

E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com 

Totemnaam: Giechelende Dolfijn 

Jongverkenners 

 

Jonas De Tavernier 

Geboortedatum: 15 november 1998 

Gsm-nummer: 0471 / 72 27 93 

E-mailadres: jdetav98111527552@gmail.com 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 

 

Virginie van den Branden 

Geboortedatum: 25 december 1999 

Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59 

E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com 

Totemnaam: Spontane Mungo 

Arne Verplancken 

Geboortedatum: 21 april 1997 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

Arne Cambier 

Geboortedatum: 10 oktober 1996 

Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99 

E-mailadres: arnecambier@hotmail.com 

Totemnaam: Dankbare Spiesbok 

Bram Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

  



 

 

Hoofdleiding 

 

Ellen De Meue 

Geboortedatum: 28 april 1994 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

Ivo Maes 

Geboortedatum: 12 juni 1994 

Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 

E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 

Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 



 

 

KEN JE BESTUUR 

RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

Ondervoorzitter 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

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 

Webmaster 

 

Jens Deriemaeker 

Geboortedatum: 27 november 1990 

Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 

E-mailadres: jderiemaeker@gmail.com 

Totemnaam: Vriendelijke Collie 



 

 

Beheerders 

 

Dirk Delange 

Geboortedatum: 20 oktober 1972 

Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 

E-mailadres: info@delange.be 

Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jan Haustraete 

Geboortedatum: 21 juni 1984 

Gsm-nummer: 0474 / 580 412 

E-mailadres: info@haustraete.be 

Totemnaam:  

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Martin Monnier 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 

E-mailadres: martin.d.monnier@gmail.com 

Totemnaam: Gevoelige Egel 

 

Nathalie Monnier 

Geboortedatum: 15 maart 1983 

Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 

E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 

Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Yannick Sadoine 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0477 / 40 41 21 

E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 

Totem: Ontembare Dingo 



 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

 



 

 

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: 0495 / 62 15 38 of 0498 / 29 95 81 

 



 

 

  

Jammer genoeg zit het paaskamp er alweer op. Het was 
weer een topeditie met tal van leuke herinneringen en 
toffe activiteiten. Herinneren jullie je het bezoek van de 
paashaas nog of weten jullie nog toen we magische 
krachten kregen? Waarschijnlijk missen jullie het kamp 
al even veel als wij. Maar wees niet getreurd, want er 
komt weer een hoop nieuwe zondagsactiviteiten aan. 
Allerlei verrassingen wachten al op jullie. Hou je dus 
maar vast! Geniet nog van de foto’s en wees van de partij 
op zondag! 
 

PS: Kijk je nog eventjes naar het Kabouterwetboek? 
Groetjes van de leiding! 

Allerliefste kabouters 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Kabouterwetboek 

1. Ken je wet! 

2. Vergeet jullie 0,50 euro niet mee te nemen naar iedere activiteit! 

3. Hou de kalender op de site in het oog en verwittig als je niet kan 

komen! 

 Renée Meeuwis: 0497/41.40.53 

 May-flair Vandenabeele: 0473/40.76.40 

 Emile Watté: 0483/40.93.13 



Beste Welpjes!! 
Hebben jullie een goed paaskamp achter de rug? 

 

Wij kunnen al zeker zeggen dat het een fantastisch geslaagd kamp was, en dat allemaal 

dankzij jullie! We hebben ons goed geamuseerd! 

Hopelijk zijn jullie nog altijd allemaal even enthousiast om de rest van het jaar te blijven komen 

naar de zondagsactiviteiten? Want wij gaan er superdupertoffe namiddagen van maken! Dus 

komen is de boodschap! 

Maak jullie maar klaar voor en geweldig groot kamp. Want het gaat er snel zijn. Schrik niet, 

we zullen jullie alles vertellen en aanleren wat jullie moeten weten om het kamp tot een goed 

eind te brengen, dat is nu eenmaal onze taak he ;)  We gaan dit kamp eens iets speciaals maken 

(surprise!). 

Wat zijn we allemaal te weten gekomen dit kamp? 

  Dierengeluiden raden is blijkbaar niet zo 

makkelijk! 

  Tabasco is wel heel pikant he?   

  Gelukkig helpt spaghetti wel.Isaac houdt van 

bommetjes. 

  Schriktocht toch wel niet voor iedereen is. 

  Chocolade wel heel snel op geraakt. 

  Er geen koppeltjes waren dit kamp  

  Enz. 

 

 

 

 

We kunnen jullie al zeker melden dat we volop bezig zijn met een avondactiviteit te maken. 

Gaan jullie wel een avondje overleven in het spookachtig scoutslokaal met al die monsters 

die rondlopen ‘s avonds? En zeker na vreselijke maaltijd en een griezelfilm!! 

(Verdere info met data en programma wordt uitgedeeld tijdens zondagsactiviteit 2 weken op 

voorhand) 



 

Bommetje!!!!! 

 

 

 

Wie niet kan komen mag altijd een seintje geven of als je meer info nodig hebt over de 

scouts of een activiteit mag je ons altijd contacteren op deze nummers: 

Thibaud Dalgan, 0474/08.55.45 

Mégane Verdonckt, 0489/43.84.86 

Jolien Windels, 0489/51.40.31 

Jens Vanbutsele, 0499/75.74.75 

 

Bij deze groeten we jullie op z’n scouts!  

Beschermende Grauwe Gans, Sportieve Noefty, Giegelende Dolfijn, Zwervende Danta. 

 



Enkele kleurplaattips

 

 



Dag allerliefste Jongverkenners!!! 

Eerst en vooral willen wij beginnen met jullie eens goed in de bloemetjes 

te zetten. Jullie hebben met de snoepjesverkoop waar iedereen zich 

100% voor ingezet heeft maar liefst 715€ ingezameld. Voor iedereen 
een hele dikke kus want jullie hebben dit allemaal super gedaan en de 

leiding is heel trots. Jullie hebben nogmaals bewezen wat een topgroep 

jullie zijn en hoe gemotiveerde scouten jullie zijn. Met dit geld gaan we 

zoals we hadden vermeld een hele mooie uitstap doen om nooit meer te 

vergeten maar deze is nog in de maak ;).  

Wat we zeker ook niet zullen vergeten was het fantastische paaskamp. 

De leiding was blij dat jullie met zo’n grote enthousiaste groep aanwezig 

waren. We zijn heel wat dingen te weten 

gekomen van elkaar op kamp zoals: 

 Ruben en Allan die suuuper goed zijn in 

masseren  

 De jvk’s hebben alles over voor cupcakes  

 

Lotte 

die toch nog met een paar 

belangrijke vragen zit ;)  

De jvk’s die elkaar zo graag zien 

dat ze zelf absoluut wouden 

trouwen 

 

 

 Iljah alles doet om zo cool mogelijk te zijn en dat lukt 

hem ook  

Kort samengevat: Wij hebben heel erg genoten van 
het paaskamp en hopen dat jullie dit ook gedaan 

hebben.  

 

 



We hebben goed nieuws en slecht nieuws:  

Het goede nieuws: We kijken al heel erg uit naar het groot kamp wat niet 

zo ver weg meer is en wat nog veel beter wordt dan klein kamp. (Jaja 

geloof het of niet het kan NOG beter!!) 

Het slechte nieuws: Eerst moeten jullie nog even op de tanden bijten en 

nog examens maken!!!  

Zo als jullie dus zien de leiding is heel trots op jullie en hopen dat dit zo 

zal blijven maar daar twijfelen we niet aan ;)  

Dikke knuffel en vele kusjessssssssssss 

X de leiding X 

Hallo wij zijn de 

jongverkenners! 

En wij zijn prettig 

gestoord ;) 



Dag Verkenners 

Ik ben chaud voor ‘Harlow Solid ‘lettertype dus t’word interessant ;) 

 

We zullen beginnen bij het super, de max, mega graaf paaskamp beginnen 

(zonder meisjes waaronder Robin Honing). 

‐  De leiding was mega, de max blij met de inzet van jullie en deden heel erg goed mee met de 

activiteiten!  (beetje te goed tijdens dropping) 

 

‐  De leiding deed ook mega de max hun best voor jullie dus ook proficiat (ons zelf een beetje 

feliciteren kan geen kwaad he) 

 

‐  We hebben wel gemerkt dar er sommige tegen bepaalde politieke partijen zijn, maar we willen 

graag dat deze gespreken buiten de scouts gebeuren. 

 

‐  We hebben jullie een eerste ervaring gegeven met rave party’s. (Buiten frodo misschien) 

 

‐  T’was kort, beetje te kort naar de leiding hun zin, maar dat wordt allemaal goed gemaakt met 

groot kamp 

 

‐  Voor de rest ‘keep up de good vibe & work.’ 

 

 

 



Nu gaan we overgaan naar de kaas & wijn avond.  

.kreedegmo negnid egimmos gaarg teod gnidiel ed raam nemok roov kjilnegie re teom teH 

 

Ten eerste, kheb genoeg van die ‘Harlow Solid’ stijl. 

(Jap, jep, joehoe, broek, brek lettertype check) 

 

De kaas & wijn avond is heel erg goed verlopen en dankzij dit evenement gaan 

we terug extra verwend kunnen worden op kamp en het kamp zo goedkoop 

mogelijk maken voor iedereen. 

Jullie hebben dat heel erg goed gedaan en goed mee geholpen, maar verwacht 

van sommige toch nog meer inzet, het is tenslotte om ervoor te zorgen dat het 

een extra leuk kamp kan worden. 

 

Dat was het al over de kaas & wijnavond 

 

 

Maaaaaaaar nuuuuuu!!!!!!  

 



Welke activiteiten kunnen jullie nog verwachten en welke niet… 

(ze staan allemaal door elkaar) 

 

‐  Waar is willy 

 

‐  Wie is willy 

 

‐  Morgen misschien 

 

‐  To do or not to do 

 

‐  Wii speelt er mee 

 

‐  Klets boem bang 

 

‐  Dropping 

 

‐  Waar is mijn broek 

 

‐  AAAAH! Daar 

 

De leiding bedankt jullie voor jullie bewezen diensten en als jullie 

zo door blijven doen worden het heel erg leuke activiteiten en een 

top kamp!!! 

 

Groetjes VK Leiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En nu de kers op de taart 

  

 

 

In plaats van de moppen gaan we het nu eens hebben over ‘DEN BOER’ 

 

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

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

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

4.asse kan veugeln kanse vliegn wok zeitn boer en n smeet zn wuf deur d'rutte 

5.Kwil pitten zeitn boer en ie kocht nen bak druvven 

6.Lachen is gezond zeitn boer, en ie ging pret gaan plantn! 

7.Kga deur de meur zeitn boer, en ie dee de deure open 

8.stront es geld zeitn boer en ie skeet zinne portemonnee vul!! 

9.skerven bringn geluk zeitn boer en ie smeet zijn wuf deur de veranda 

10.Zoad is zoad zeitn boer en begost ze veld te poepn 

11.kga na de colruyt zeitn boer, en ie ging na de colruyt 

12.glas es glas zeitn boer, en ie dronk ut zin serre 

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

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

15.wie nie sterk es moe slim zin zeitn boer en ie sloeg were ! 

16.Kit get zeitn boer, en ie gavet were 

17.Miljaar gij ku zagen, zei den boer... en je gaf ze wuf e planke 



18.frut is gezond, zeitn boer en ie gaf zn wuf e pirre 

19.Kzin goan werkn zeite boer, en ie ging up farmville. 

20.Time is money zeitn boer en ie verkocht zin horloge 

21.Eetn is eetn zeitn boer en je reedt zen tracteur in fritn 

22.De tidn zin veranderd, zeitn boer, en ne zette zin horloge ipt zomeruure 

23.kwil u kussn , zeitn boer en ie pakte zijn wuf aar kussn af! 

24.To be or not to be zeite boer en ie zapte na de vtm. 

25.Amai gij doet fel, zeitn boer, en ie deed zn zunnebril oan. 

26.ti vwor ol de koein gelik zeitn boer, en je stak zin wuf butn 

27.tes tid zeitn boer en ie droajde zin karre 

28.Olle bitjes elpn zeitn boer, en ie piste in de zjee 

29.Ik kunne nietn zeitn boer, en ie aalde zijn nietjesmachine boven 

30.kziet niemer zitten zeitn boer en ie deed zinn bril aan!!! 

31.Alles loopt ip wielkes zeitn boer en ie kroop ip zinnen tracteur 

32.kmoete wok nen faceboek ein zeitn boer, en je ging noa de boekenwinkel 

33.den tid vliegt zeitn boer tegn zin wuf, en ie smeet de wekker noar eure kop 

34.Kben tenn zeitn boer, en ie keerde zn karre 

35.Ki gin aastem, zeitn boer, en ie stak zn lucht an 

36.'Khaate boern latn, zeitn boer, ie liet e schete 

37.Min neuze lwopt zeitn boer en ie lieptr achter 

38.'t loopt gesmeerd, zeitn boer, en ie kakte verder 

 

 

 

 



 


