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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Het eerste trimester zit er op en ook in 2011 hebben we wederom enkele zaken 
kunnen verwezenlijken. Denk maar aan het nieuwe record dat we hebben 
neergezet op onze pannenkoekenbak (1385 pakjes oftewel 9695 pannenkoeken!) 
en dat met hetzelfde aantal ingrediënten als vorig jaar. Zonder de hulp van 
leden, ouders en oud-leden hadden we dit onmogelijk kunnen realiseren, dus 
nogmaals onze oprechte dank. Zonder jullie was de pannenkoekenbak nooit zo 
vlot verlopen! 

Met het succes van onze eerste grote actie in het achterhoofd zitten we al volop 
in de voorbereidingen van de volgende, met name de kerstmarkt op 16, 17 en 18 
december. Ook dit jaar zijn we opnieuw van de partij en kunnen jullie ons drie 
dagen lang bezoeken in ons chaletje op de Grote Markt. We hopen dan ook dat 
jullie samen met ons de gezellige kerstsfeer komen opsnuiven! 

Zaterdag 24 maart is ook een datum om alvast in de agenda te noteren, want dan 
vindt onze jaarlijkse kaas- en vleesavond plaats. Deze zal opnieuw doorgaan in de 
grote zaal van de COC. De kaasavond is onze grootste bron van inkomen en pas 
als deze actie een topper is geweest, kunnen we het scoutsjaar als succesvol 
beschouwen. Uiteraard zullen wij ons beste beentje voorzetten, allemaal ten 
voordele van onze leden, jullie kinderen. Het is iets waar steeds opnieuw op 
gehamerd wordt, maar we blijven investeren in het beste materiaal. Onze 
uitrusting is de laatste jaren uitgegroeid tot een waar arsenaal en ook dit jaar 
staan er enkele grote aankopen gepland, waaronder een nieuwe legertent en een 
grote voorraad sjorhout. Uiteraard zijn dit voor een jeugdvereniging enorme 
bedragen die moeten neergeteld worden. Daarbovenop laten we steeds de kas 
tussenkomen bij activiteiten, weekends en kampen. Daarom vestigen we keer op 
keer de nodige aandacht op onze acties en hopen we jullie dus massaal op onze 
kaasavond te mogen ontvangen. 

Met het eindejaar en de examens van zowel jullie kinderen als onze leidersploeg 
in het vooruitzicht zijn er verschillende wijzigingen in de komende activiteiten. 
De kalender vinden jullie verderop in dit Durendaelertje. Hou ook steeds onze 
site [http://www.scoutingdurendael.be] goed in de gaten, want daar wordt de 
kalender wekelijks aangepast. 



De eerstvolgende activiteit is het kerstfeestje. Dit gezellige samenzijn vindt 
plaats in het lokaal op woensdag 28 december van 14u00 tot 17u30. Hiervoor 
vragen we iedereen een cadeautje mee te brengen ter waarde van €5 dat 
geschikt is voor zowel jongens als meisjes van dezelfde leeftijd. 

Van 28 december tot 14 januari staan er geen activiteiten gepland. Op 15 januari 
start dan weer een resem ongelofelijk plezante activiteiten. 

We kunnen jullie ook al het volgende meedelen: van maandag 2 tot donderdag 5 
april vertrekken we op paasweekend! De verdere informatie hieromtrent 
ontvangen jullie later per brief. 

Binnen onze leidersploeg hebben we een kleine wijziging moeten doorvoeren. 
Martin heeft ambities om politieagent te worden en daar moet natuurlijk 
regelmatig voor gestudeerd worden. Martin kan zich dus niet meer wekelijks 
inzetten en heeft besloten zich uit de leidersploeg terug te trekken. Uiteraard 
komt hij nog regelmatig op bezoek en indien nodig zal hij met veel plezier 
bijspringen. We willen hem dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet als 
leider. Florian zal Martin vervangen bij de Verkenners; Chloé en Ivo blijven op 
post bij de Welpen. 

Ten slotte wensen we iedereen ongelooflijk veel succes met de aanstormende 
examens. Uiteraard wensen we jullie ook spetterende eindejaarsfeesten en een 
voorspoedig 2012 toe! Tevens hopen we iedereen te mogen verwelkomen op ons 
kerstfeestje en jullie natuurlijk volgend jaar op 15 januari te mogen ontvangen 
voor de start van het tweede trimester! 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Jullie fiere hoofdleiding, 
Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 



 

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/bottommenufiles/about.htm]. 



KEN JIJ JE WET NOG WEL? 
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 

 

Talisa Dutranoit 
Adres: Stijn Streuvelsstraat 14, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Michelle Leenaert 
Adres: David Teniersstraat 24, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0479 / 65 45 91 
E-mailadres: michelle_leenaert@hotmail.com 

Welpen 

 

Ivo Maes 
Adres: L. Sturbautstraat 42, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0473 / 46 43 66 
E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Chloé Vanheuverswyn 
Adres: Temseveldstraat 3, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0496 / 64 84 54 
E-mailadres: chloevanheuverswyn@hotmail.com 
Totemnaam: Behulpzame Sifaka 



Jongverkenners 

 

Nathalie De Bruycker 
Adres: Deurnestraat 275, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

 

Mieke De Buysscher 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 58 40 88 
E-mailadres: mieke_db@hotmail.com 
Totemnaam: Geliefde Barry 

 

Nathalie Monnier 
Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 
Telefoonnummer: 0479 / 90 13 27 
E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 
Totemnaam: Sportieve Labrador 

Verkenners 

 

Florian Gaffet 
Adres: Elzeelsesteenweg 106A, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 82 18 07 
E-mailadres: gaffet_florian@hotmail.com 
Totemnaam: Goedgemanierd Trekpaard 

 

Yannick Sadoine 
Adres: Deurnestraat 166, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0477 / 40 41 21 
E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 
Totem: Ontembare Dingo 



Hoofdleiding 

 

Talisa Dutranoit 
Adres: Stijn Streuvelsstraat 14, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



KEN JE BESTUUR 
Voorzitter 

 

Herwig Lemaître 
Adres: Blauwesteen 133, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0496 / 57 27 33 
E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 
Totemnaam: Verwende Poedel 

Secretaris 

 

Nathalie De Bruycker 
Adres: Deurnestraat 275, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaître 
Adres: Rozenaaksesteenweg 10, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0476 / 30 35 94 
E-mailadres: annelies.lemaitre@telenet.be 
Totemnaam: Schaterende Baviaan 



Beheerders 

 

Dirk Delange 
Adres: Nieuwebrugstraat 13, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 24 02 88 
E-mailadres: info@delangedirk.be 
Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Steven Haustraete 
Adres: Lemonnierlaan 79, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 29 95 81 
E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 
Totem: Sportieve Kameleon 

 

Sven Vanbutsele 
Adres: Rozenaaksesteenweg 17, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0494 / 75 12 64 
E-mailadres: sven.vanbutsele@telenet.be 
Totemnaam: Snuggere Panda 

 

Detlev Vandendaele 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

 



 

KALENDER 
 Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december: Kerstmarkt 

 Zondag 25 december: Geen vergadering 

 Woensdag 28 december: Kerstfeestje 

 Zondag 1 januari: Geen vergadering 

 Zondag 8 januari: Geen vergadering 

 Zondag 15 januari: Vergadering 

 Zondag 22 januari: Vergadering 

 Zondag 29 januari: Vergadering 

 Zondag 5 februari: Vergadering 

 Zondag 12 februari: Geen vergadering 

 Zondag 19 februari: Vergadering 

 Zondag 26 februari: Vergadering 

 Zondag 4 maart: Vergadering 

 Zondag 11 maart: Vergadering 

 Zondag 18 maart: Vergadering  

 Zondag 18 maart: Vergadering 

 Zaterdag 24 maart: Kaasavond 

 Zondag 25 maart: Geen vergadering 

 Zondag 1 april: Geen vergadering 

 Maandag 2 tot donderdag 5 april: Paasweekend 

 Zondag 8 april: Geen vergadering 

 Zondag 15 april: Geen vergadering 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waar de kalender 
wekelijks wordt aangepast, in het oog! 



 

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 

 



Lieve Kabouters! 
Het eerste deel van het scoutsjaar is opnieuw voorbijgevlogen… De zomer is gedaan en de 
winter komt eraan! We hebben al enkele gigantisch leuke weken achter de rug en voor zij 
die het al vergeten zijn, kan deze kerstboom de prachtige herinneringen misschien terug 
naar boven halen.  

 



Alle foto’s van deze superplezierige activiteiten kunnen jullie vinden op onze website 
(www.scoutingdurendael.be), in het fotoalbum van de Kabouters.  

De laatste activiteit van het jaar 2011 komt dichterbij… en, lieve Kabouters, het wordt een 
fabelachtige dag! Op woensdag 28 december verwachten we jullie allemaal van 14u00 tot 
17u30 in het lokaal voor ons Kerstfeestje. Vergeet niet allemaal een cadeautje ter waarde 
van 5 euro mee te brengen dat geschikt is voor zowel jongens als meisjes van jullie leeftijd 
(5 tot 7 jaar). 

Voor zij die echter niet zo lang kunnen wachten om ons terug te zien, is er gelukkig goed 
nieuws: Scouting Durendael staat zoals de voorbije jaren opnieuw op de Kerstmarkt in 
Ronse! Deze vindt plaats op 16, 17 en 18 december op de Grote Markt. Voor de allerlekkerste 
snoepbrochettes, de meest overheerlijke hamburgers en verrukkelijke warme chocolademelk 
kunnen jullie bij ons terecht. Geen nood, mama’s en papa’s, er zijn ook pintjes, glühwein of 
andere drankjes. Kom dus gerust eens een bezoekje brengen met de hele familie! 

Ten slotte mogen we onze goede voornemens voor het jaar 2012 niet vergeten: 
 Ik kom elke week met plezier én in uniform naar de scouts. 
 Ik pas mijn kledij aan aan het weer (regen  regenjas). 
 Ik neem elke week 50 cent mee voor een drankje. 
 Als ik jammer genoeg toch eens niet kan komen, verwittig ik de leiding op één van 
onderstaande adressen of gsm-nummers, zodat ze de activiteiten hierop kunnen 
afstemmen. 
 

 Talisa Dutranoit Michelle Leenaert 

 talisa_dutranoit@hotmail.com michelle_leenaert@hotmail.com 

 0498 / 23 70 73 0479 / 65 45 91 

Zo, we wensen jullie een hele leuke vakantie toe! Geniet samen met je familie van de 
eindejaarsfeesten en hopelijk zien we jullie terug in 2012!! 

Talisa en Michelle 



Kleur mij in !    



Teken kerstballen, slingers en cadeautjes  en 
kleur mij in! 



Dag allerliefste Welpen !! 
  

 
Het is bijna zo ver !! De boompjes zijn hun 
blaadjes kwijt, het wordt kouder en de dagen 
worden korter ! Jullie weten allemaal wat dat 
betekent... Feestdagen, sneeuwballengevechten, 
warme chocomelk, heel veel cadeautjes en... 
vakantie ! Joepie! Ook bij ons staan er een 
heleboel leuke en feestelijke activiteiten op het 
programma. Na het bezoek van Sinterklaas 
hebben we een gezellige filmavond. Ook staan 
we op de kerstmarkt van Ronse, dus kom maar 
een lekkere hamburger eten of warme 
chocolademelk drinken ! En aangezien we 
helemaal in feeststemming zijn, houden we 
tijdens de vakantie een heus Kerstfeestje ! 

 
 
 
We hopen dat iedereen tot nu toe een leuk jaar achter de rug heeft ! Herinneren jullie zich nog de 
bosspelletjes die we gedaan hebben, de lekkere pudding die we gemaakt hebben of de spannende 
alienactiviteit ? Wij vonden het alvast supertof met jullie en kijken al met veel plezier uit naar de 
komende activiteiten !  
 
Trouwens.. binnenkort is het 2012 ! Spannend zo een nieuw jaar ! Maar dat brengt natuurlijk ook 
een paar veranderingen met zich mee.. 
Na meer dan drie jaar bij de Welpjes te hebben gestaan, verhuist Florian naar de Verkenners. We 
zullen je missen, Florrie !  
Maar natuurlijk staan Ivo & Chloé klaar voor jullie en zorgen we er samen voor dat de spelletjes 
zotter dan ooit zijn !  
 
Willen jullie graag weten wat er voor jullie dit jaar dan zoal op het programma staat ? Omdat we 
jullie niet zomaar alles cadeau willen geven, hebben we er een kleine opdracht aan gekoppeld. 

 
Als jij de code kan kraken, dan weet je al waar je je kan aan verwachten na de kerstvakantie ! 

 
 8.5.12.16, 4.5 23.5.12.16.4.14 26.9.10.14 11.12.21.19.19.4.18.19 ! 
 4.5. 13.1.25.1'19 15.16 2.4.26.15.4.11 
 20.18.5.11 10.5 19.16.15.18.20.19.3.8.15.5.14.5.14 1.1.14 
 8.5.20 22.5.18.8.1.1.12 22.1.13 4.5 19.3.15.21.20.19 

 
Nog wat tips om de zondagsactiviteiten voor iedereen aangenamer te maken ! 
  

 Als je niet aanwezig kan zijn, verwittig je leiding dan. Alle gegevens staan hieronder nog 
eens en op de website www.scoutingdurendael.be 

 Doe steeds je mooie uniform aan en zorg dat je warm genoeg gekleed bent. 
 Breng 50 cent mee voor een drankje 
 Vergeet je glimlach en goed humeur niet, dat is voor iedereen veel aangenamer! 

 
 
 



 
Ziezo ! Nu mogen jullie allemaal genieten van jullie laatste schoolweek en eerste vakantiedagen, en 
dan zien we jullie hopelijk allemaal op het Kerstfeestje ! 
 
 

Véééééééééél groetjes en tot snel !!! 
 
 
Chloé : 0496 / 64 84 54 
chloevanheuverswyn@hotmail.com 
 
Ivo : 0473 / 46 43 66 
ivo.maes@hotmail.com 
 
 
 
 

 



 
 Spelletjes ! 

 



Terugblik op vorige activiteiten 
 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amai, het eerste trimester van het scoutsjaar zit erop  Wat 

vliegt de tijd, maar we hebben wel al zalige activiteiten gehad e! Amai nog niet, na een zware overgang voor de nieuwelingen mochten 

ze hen de week erna al bewijzen met ‘wedden dat’, en ondertussen 

weten we ook welke sterke kanten ze hebben, en natuurlijk de 

negatieve kanten zoals de ‘dop-piekedieven’. Inderdaad, tzijn toch soms kastaards, maar we 

hebben toch al samen wat afgelachen e vb. wanneer 

ze vastgebonden waren, of wanneer ze samen een 

bende ezeltjes waren  (‘grauwntje’)…  
En sommigen hebben al de schrik van hun leven opgedaan: 

halloweenavond met de tocht, zo tieren… of met hun 

kloppend hartje op zoek naar ‘maar nooit gevonden’ Nathalie 

in de hangar. Nooit gedacht dat ze met zo’n simpel spelletje 

als verstoppertje blij zouden zijn. 

Hahaha, zoals het zwemmen, is 

niet echt iets moeilijk e. Maar 

het is toch een toffe bende!! 

Awel, hoe eenvoudiger het spel voor hen 

te begrijpen is  , hoe meer inzet, kijk 

maar naar het strategobosspel, die 

gasten hebben gelopen, niet normaal. 

 Ja, dat is waar, maar we 

worden ook een heel grote 

groep waardoor het soms heel 

moeilijk wordt om ze stil te 

krijgen, onze pubertjes. Ze 

zouden een keer moeten 

weten hoeveel tijd we verliezen 

met hun gekibbel, en welke 

leuke activiteiten ze hierdoor 

missen.  

Jongverkenners 

2011-2012 

 

 

Ja, inderdaad!! Want het scoutsjaar is nog niet voorbij, er komen nog 

superactiviteiten en – kampen!!! Eerst nog een gezellige bedoening met kerst, 

daarna kunnen we nog iets doen met mijn baby in de buik, en ja haha op weekend 

halen we de mitrailette uit ‘à gauche, à droite’, man man dat gaat zalig zijn… 

Er staan hen nog supertijden te wachten!!! 

Nu hopen dat ze allen steeds iedere week aanwezig zijn, ze zouden wel keer 

mogen verwittigen als ze een keer niet kunnen komen, zeker vanaf de vrijdag, 

want activiteiten zoeken voor zo’n bende is niet niets hoor, we zijn al met 24! 

We zullen nog eens een activiteit geven waarbij ze onze nummers mogen vanbuiten 

leren! ;) 

Ahja juist, de jongverkennerswet!!! Ok, we controleren iedereen vanaf eerste 

activiteit in 2012, en diegene die het niet kan… daar zoeken we nog wel iets 

voor  

 

Nathalie M. 

Mieke 

Nathalie D.B. 

 

 

Speciaal dankwoordje 

voor alle JVK’s die zich 

tijdens de 

pannenkoekenbak 100% 

hebben ingezet!!! Mede 

dankzij jullie hulp was de 

pannenkoekenbak een 

GROOT SUCCES!!!!!!!!!! 



Mopjes 

 Een boze papa zegt waarom giet jij water op mijn toetsenbord? De beteuterde jongen zegt"Omdat ik wil surfen op het internet  

 Een man belt in allerijl naar de politie. -Er tikt een bom in de winkel! Wat moet ik doen!?! -Geen paniek, we komen onmiddellijk! 

Zolang ze tikt, hoeft u nergens bang voor te zijn  

Op de trein  

Op een morgen gaan twee Hollanders en twee Belgen met de trein naar hun werk. 

De twee Hollanders kopen twee kaartjes. De twee Belgen kopen samen één kaartje.  

"Nu ben ik toch wel eens benieuwd hoe ze dat gaan flikken", zeggen die Hollanders.  

Op de trein: net voor de kaartjesknipper komt gaan de twee Belgen samen op het toilet zitten.  

Na eerst bij de Hollanders de kaartjes te hebben geknipt, loopt de kaartjesknipper naar het toilet en zegt : "kaartje, alstublieft!"  

De Belgen steken het kaartje onder de deur en de kaartjesknipper knipt het.  

De volgende morgen kopen de Hollanders 1 kaartje en de Belgen geen kaartje. 

Weer zijn de Hollanders benieuwd. Net voor de kaartjesknipper komt, gaan de 2 Hollanders op 1 toilet zitten.  

De Belgen kloppen op de deur en zeggen : "kaartje alstublieft!".  

De Hollanders schuiven het kaartje onder de deur,de Belgen pakken het en kruipen samen in een ander toilet tot de kaartjesknipper 

komt.  

 Op een eiland met een Hollander  

Een Belg vaart met zijn privé-jacht, er komt een andere boot op hem af, beide boten zinken. 

 Op die andere boot zat er een Hollander. De Belg en de Hollander zwemmen samen naar een eiland.  

Op dat eiland is er een stam gevestigd.  

Het stamhoofd beslist vlug over het lot van beiden en zegt:"In de pan ermee".  

De Belg en de Hollander vragen wat ze moeten doen om te blijven leven.  

Het stamhoofd zegt:" zoek 100 dezelfde vruchten".  

De Belg en de Hollander gaan allebei het bos in en de Belg komt het eerst terug met 100 bessen.  

Het stamhoofd zegt:"En steek ze nu een voor een in je gat zonder te lachen."  

Het lukt de Belg vlot maar bij de 100ste bes begint hij te lachen. Het stamhoofd: "IN DE PAN ERMEE".  

Omstanders vroegen verbaasd waarom de Belg nu bij de 100ste bes begon te lachen!  De Belg antwoordde:"Ik zag die Hollander 

afkomen met 100 kokosnoten!!"  



Bonjour mes amours pour toujours, 

Voor allen die dit lezen proficiat, voor allen die dit niet lezen, ook proficiat! 

Er is een kleine wijziging gebeurd bij de Verkennersleiding. Florian, het 
trekpaard, komt Yannick bijstaan zoals Robin bij Batman. Wat dus wil zeggen 
dat Florian Yannick zijn sidekick is. Jullie zullen hem dan ook hartelijk 
ontvangen binnen de Verkennersgroep. Martin zal er jammer genoeg niet meer 
bij zijn. 
 
Verwachtingen voor 2012 : 

• Klein kamp 
• Zwangerschap van Yannick 
• Groot kamp 
• Trip naar Mars 
• Einde van de wereld (?) 

 
Activiteiten voor 2012 : 

• Candle light 
• Kabouter Wesleytocht 
• Ultimate survival 
• Stadsspel  
• Megasuperformidatische quiz 
• En zo verder en zo voort 

 
We hopen jullie massaal (alle zes dus) aanwezig te zien op de Kerstmarkt.  
Wij wensen jullie een cadeauvolle Kerst en een dikke portefeuille voor 
Nieuwjaar  !!!  
 
 
Groetjes, kusjes, knuffeltjes, neuzeneuzekes, 
 

Florian      Yannick 
 

 

 



Brotips 

   

   

   

   



Mopjes 
  

   
 

  



raadsels  
(Antwoorden omgekeerd lezen, dus van rechts naar links lezen) 

 
 
Een man stapt een cafe binnen en vraagt om een glas water. De barman haalt zijn geweer uit en 
schiet. De man bedankt de barman en stapt weg, waarom? 

Kih ed dah nam ed 

 

Het heeft 50 tanden en houdt een verschrikkelijk monster tegen. 

!stir njiM 

 

Een dode man zit op een trein, wat klopt er niet? 

trah njiZ 

 

Het huppelt in het bos en heeft een machinegeweer, wat is het? 

ibmaR 

 

Waarom bevriezen eieren niet zo snel? 

ni reiood nee tiz rE 
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