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Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Het eerste trimester zit er alweer op. Wat een start van het scoutsjaar! 
Gemiddeld zeventig kinderen hebben we mogen verwelkomen op onze 
zondagsactiviteiten. Het doet ons enorm deugd om Scouting Durendael als 
onafhankelijke jeugdvereniging jaar na jaar te zien groeien. Jullie hebben 
waarschijnlijk al gemerkt dat we onze stempel op Ronse hebben gedrukt. Denk 
maar aan de Septemberfeesten waarvoor de stad Ronse onze hulp heeft 
ingeschakeld: de middeleeuwse markt “Allodium” was een feit door onze 
medewerking. Op slechts één weekend sjorden we maar liefst veertien shelters 
en een bar, zetten we drie grote tenten op, en hebben we de bar de hele dag 
opengehouden. Dat de stad Ronse hiervoor beroep heeft gedaan op onze 
jeugdvereniging, heeft velen met verstomming geslagen. 

Niet alleen “Allodium” was een groot succes, ook onze pannenkoekenbak werd 
opnieuw tot een goed einde gebracht. Maar liefst 1350 pakjes hebben we 
gebakken, verpakt, en verkocht. Nogmaals onze oprechte dank aan al jullie hulp! 
Dankzij het succes van dit evenement kunnen wij blijven investeren in het beste 
materiaal voor jullie kinderen! 

Na slechts een maand rust zijn we de volgende actie reeds aan het voorbereiden, 
namelijk de kerstmarkt te Ronse, waar Scouting Durendael uiteraard ook 
aanwezig zal zijn. Wij hopen iedereen te mogen ontvangen voor een hapje en een 
drankje. Wij trotseren immers drie dagen de bittere kou, en dat doen we graag 
in ruil voor een gezellige babbel! 

Tot dusver het nieuws over de voorbije en komende evenementen. We vergeten 
per slot van rekening niet wat ons hoofddoel is: week na week mogen wij steeds 
meer kinderen amuseren en entertainen, en dat zal ook het aanstaande trimester 
niet anders zijn. Het huidige trimester eindigt met ons jaarlijkse kerstfeestje 
dat zal doorgaan op vrijdag 28 december, van 17.00 u. tot 20.00 u., voor alle 
takken. De scouts voorziet eten en drinken; jullie hoeven enkel een cadeautje 
mee te brengen ter waarde van €5, dat geschikt is zowel voor jongens als 
meisjes van jullie eigen leeftijd! 

Na het kerstfeestje wordt de jaarlijkse examenstop ingelast. Verderop in dit 
Durendaelertje vinden jullie de kalender; hou ook steeds de kalender op onze 



website in het oog, want daarop worden soms veranderingen aangebracht. Zodra 
de examens achter de rug zijn (en de leiding de beste punten van school heeft 
behaald), gaan we er terug volledig tegenaan! 

Veel mensen boeken graag hun vakantie zo vroeg mogelijk en om misverstanden 
te voorkomen, delen we jullie nu al de data voor het paasweekend en groot kamp 
mee: 

 Paasweekend: van maandag 8 t.e.m. donderdag 11 april (tweede week van 
de paasvakantie)  

 Groot kamp (Kabouters en Welpen): van donderdag 8 t.e.m. donderdag 15 
augustus 

 Groot kamp (Jongverkenners): van dinsdag 6 t.e.m. donderdag 15 augustus  
 Groot kamp (Verkenners, leiding en bestuur): van donderdag 1 t.e.m. 

zaterdag 17 augustus 

Ook de datum van onze jaarlijkse kaas- en vleesavond ligt vast. Die zal 
uitzonderlijk iets later op het jaar plaatsvinden, namelijk op zaterdag 27 april in 
zaal COC. Ook op dit evenement hopen we jullie massaal te mogen ontvangen. 
Verdere informatie betreffende het paasweekend, het groot kamp en de 
kaasavond ontvangen jullie tijdig thuis per brief. 

We zeggen het steeds opnieuw: we zijn een jeugdvereniging die enorm gegroeid 
is en blijft streven naar verbetering. Indien er opmerkingen, suggesties of 
vragen zijn, horen wij die graag! Wij zijn bereikbaar via gsm (Detlev: 0495 / 62 
15 38; Talisa: 0498 / 23 70 73), maar jullie kunnen ons ook een mailtje sturen 
[info@scoutingdurendael.be]. Bezoek onze website en laat een berichtje na in 
het gastenboek [http://www.scoutingdurendael.be]! Verspreid de goede 
boodschap en laat jullie familie en vrienden weten dat ook zij altijd welkom zijn! 

Wij wensen ieder van jullie natuurlijk een zalig kerstfeest en een spetterend 
Nieuwjaar toe! Tot volgend jaar; bereid jullie alvast voor op nieuwe, 
onvergetelijke zondagsactiviteiten! 

Jullie fiere hoofdleiding, 
Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 

http://www.scoutingdurendael.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 € 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 
Geboortedatum: 7 juli 1989 
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

Welpen 

 

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

 

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

Jongverkenners 

 

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

 

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



 

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

 

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

Verkenners 

 

Florian Gaffet 
Geboortedatum: 10 april 1990 
Telefoonnummer: 0474 / 82 18 07 
E-mailadres: gaffet_florian@hotmail.com 
Totemnaam: Goedgemanierd Trekpaard 

 

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

Hoofdleiding 

 

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

 

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

 



KEN JE BESTUUR 
Voorzitter 

 

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

Secretaris 

 

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

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaître 
Geboortedatum: 6 augustus 1981 
Telefoonnummer: 0476 / 30 35 94 
E-mailadres: annelies.lemaitre@telenet.be 
Totemnaam: Schaterende Baviaan 

Beheerders 

 

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

 

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



 

Sven Vanbutsele 
Telefoonnummer: 0494 / 75 12 64 
E-mailadres: sven.vanbutsele@telenet.be 
Totemnaam: Snuggere Panda 

 

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

 



 

KALENDER 

 Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 december: Kerstmarkt 

 Zondag 23 december: Geen vergadering 

 Vrijdag 28 december: Kerstfeestje 

 Zondag 30 december: Geen vergadering 

 Zondag 13 januari: Geen vergadering 

 Zondag 20 januari: Geen vergadering 

 Zondag 27 januari: Vergadering 

 Zondag 3 februari: Vergadering 

 Zondag 10 februari: Vergadering 

 Zondag 17 februari: Vergadering 

 Zondag 24 februari: vergadering 

 Zondag 3 maart: Vergadering 

 Zondag 10 maart: Vergadering 

 Zondag 17 maart: Vergadering 

 Zondag 24 maart: Vergadering 

 Zondag 31 maart: Geen vergadering 

 Maandag 8 april tot donderdag 11 april: Paasweekend 

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 

 



 

Dag lieve 

kaboutertjes 

Het is bijna niet te geloven: de zomer is alweer voorbijgevlogen! De bikini’s en zwembroeken 
hebben plaatsgemaakt voor handschoenen en sjaals, want de winter is al enkele weken 
voelbaar in ons landje! Dat wil ook zeggen dat het eerste deel van het scoutsjaar erop zit. Er 
kwamen heel veel nieuwe Kaboutertjes bij en we deden elke week toffe spelletjes! De Sint 
kwam op bezoek, de Smurfen zijn langsgekomen en we hebben meer geleerd over groenten 
en fruit! 

De allerlaatste activiteit van het jaar 2012 komt dichterbij: het KERSTFEESTJE! Op vrijdag 
28 december verwachten we jullie allemaal in het lokaal van 17.00u tot 20.00u. Jullie nemen 
allemaal een cadeautje mee, ter waarde van 5 euro, dat geschikt is voor jongens en meisjes 
van jullie leeftijd (5 tot 7 jaar). Het belooft een heel leuke en gezellige avond te worden! 



Maar voor de Kaboutertjes die niet zo lang kunnen wachten om 
mij terug te zien, is er goed nieuws! We staan met Scouting 
Durendael, zoals al enkele jaren, terug op de Kerstmarkt in 
Ronse. Die vindt plaats op 21, 22 en 23 december op de Grote 
Markt. Jullie kunnen bij ons terecht voor de allerlekkerste 
snoepbrochettes en chocolademelk. Voor mama en papa zijn er 
ook pintjes, glühwein of andere drankjes. Kom dus gerust eens 
een bezoekje brengen met de hele familie! 

GOEDE VOORNEMENS VOOR HET JAAR 2012 
  Ik kom elke week met plezier en in uniform naar de scouts.   
  Ik pas mijn kledij aan aan het weer (als het regent, draag ik een regenjas).   
  Ik neem elke week 50 cent mee voor een drankje.   

 
Als ik jammer genoeg toch eens niet kan komen, verwittig ik Talisa, zodat ze de 

activiteiten hierop kan afstemmen. 
 

Zo! Dan wil ik jullie een hele leuke vakantie toewensen! Geniet samen met je familie van de 
eindejaarsfeesten en ik hoop jullie terug te zien in 2013! 

Talisa 

0498/23.70.73 
talisa_dutranoit@hotmail.com





 



Dag lieve, stoere, 
grappige, brave, 

WELPEN !! 
 
WAT??? Is het al December?? Amai, dat ging snel! De Sint en de Kerstman zijn net de 
deur uit en de Paashaas staat al bijna te wachten! 
 
Misschien even alles op een rijtje zetten van de voorbije maanden: herinneren jullie zich 
de overgang in het bos nog? Of het ‘welpen tegen de leiding-spel’? Wij hebben alvast wat 
mooie herinneringen opgedaan en hopen van jullie hetzelfde! 
 
Jullie zijn intussen met een goed 20-tal, een pak meer dan vorig jaar! En dit zijn niet alleen 
mensen die zijn overgekomen van de kabouters, maar ook veel nieuwe welpen! We heten 
jullie dan ook hééél hard welkom!  
Deze nieuwe welpen weten het misschien nog niet, maar in het Durendaelertje onthullen 
wij wat er zoal op het programma staat voor de komende activiteiten!! 
 
ê -Hutjes bouwen doet geen zeer! 
ê -Mickey Mouse heeft een snor!! 
ê -Auw, mijn voeten doen pijn! 
ê -‘Wanneer gaan we drinken?’ 
 
Zijn jullie benieuwd? Wij alvast zeker!! 
 
Na het kerstfeestje lassen we zoals gewoonlijk een examenstop in: dan gaan wij het beste 
van ons zelf geven op school om er daarna ook weer voor de scouts in te vliegen!  
 
Vergeet voor de volgende activiteiten zeker jullie 50 cent voor een drankje niet, samen 
met jullie uniform of trui én een dikke trui of jas tegen de kou! 
 
Als jullie of jullie ouders nog vragen kan je ons altijd via mail of telefoon contacteren: 
 
Ellen: ellendemeue@hotmail.be - 0497494927 
Ivo: ivo.maes@hotmail.com - 0473464366 
 
 
Ziezo, dat was het weer! Tot héél snel!! 
 
Groetjes, 
 
Durvende Torenvalk en Respectvolle Sneeuwstormvogel 

  



Raadsels & mopjes 
 

ê Een Kerstman, een fee, een slim blondje en een dom blondje lopen op straat. Ze 
zien 20 euro op de grond liggen. Wie van hen pakt het op? 

 
  Antwoord: het dom blondje natuurlijk want de anderen bestaan niet. 
 
 

ê Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden ? 
 
  Antwoord: het is te ver om te lopen. 
 
 

ê Waarom moet je nooit een gele en rode prullenbak naast elkaar zetten? 
 
  Antwoord: want een zwerver zou kunnen denken dat het de Mac Donalds is. 
 
 

ê Wat is zwart en springt op en neer? 
 
  Antwoord: een springuin  
 
 

ê Waar aan zieke pizza’s naar toe ? 
 

 Antwoord: naar Dr Oetker  
 
 

ê Hoe krijg je een Hollander zot ? 
 
Antwoord: plaats hem in een ronde kamer en zeg dat er in elke hoek 20 euro ligt 
 
 

ê Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen. Rechter: 
"Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?" Verdachte: "Ik heb heel vroeg 
kerstinkopen gedaan, edelachtbare!" Rechter: "Hoe vroeg dan?" Verdachte: "Een 
uur voordat de winkel openging! 

  
 

ê Een gewone vlieg vraag aan een 1-dags-vlieg: “kom je morgen ook kerst bij mij 
vieren?” 

 
 

 



Cartoons  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Recept 
chocolademuffin 

 
 

INGREDIËNTEN 
• 80 gr bloem 
• 80 gr bloemsuiker 
• 200 gr chocolade 
• 50 gr boter 
• 3 eieren 
• eventueel extra chocolade 
 

BEREINDINSWIJZE  
1. Smelt de chocolade samen met de boter "au bain-marie". Klop vervolgens de eieren 

samen met de suiker tot een schuimige massa. Meng het chocolade/botermengsel 
met de garde door het eierschuim. Op het allerlaatste de bloem toevoegen en goed 
mengen. 

2. Verdeel het muffindeeg over de muffinvormpjes. Leg een klein stukje chocolade in het 
midden van elk mengsel (als je een klein beetje smeuïge chocolade in het midden 
wil). 

3. Bak in een oven van 185°C gedurende 15 minuten voor een kleine vorm en 20 à 25 
minuten voor grotere vormpjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bron: http://koken.vtm.be/recept/chocolademuffin  



HAAAAAAAAAAAAAAAAAAi (vis)! 
Welkom op de leukste pagina van allemaal: de pagina van de JVK leiding!  We hebben tot nu toe al 
een tof jaar achter de rug. Treur niet op 01/01/2013 begint een nieuw jaar boordevol activiteiten. 
Aléééé als de wereld niet vergaan is in december natuurlijk !   

Jullie hebben steeds zeer goed meegewerkt en we rekenen erop dat jullie zich blijven inzetten: hoe 
meer inzet van jullie, hoe meer inzet van ons om originele activiteiten te maken. Het moet van twee 
kanten komen, he !  

Tot nu toe hebben jullie geleerd dat de laatste (de treuzelaars) worden geplaagd door jullie lieftallige 
leider. Ik heb wel klachten gehoord van de leidstertjes: namelijk als de kat van huis is  dansen de 
muizen. Let maar op dat de kat eens niet onverwachts terug thuis komt. Miaaauw, een 
beetje deugnieterij moet kunnen he. Soit... 

Verder ben ik zeer tevreden over jullie inzet op de pannenkoekenbak ! Dank jullie wel !  

Ik zou wel willen vragen of jullie iets kunnen laten weten als je er al dan niet zult zijn. Het is moeilijk 
om in te schatten met hoeveel jullie er zullen staan de zondag, dit bemoeilijkt de organisatie! 
DUS:  Wat hebben we geleerd?  Vanaf nu mogen jullie jullie leidSters stalken met smsjes wie komt en 
wie niet. 

Wat komt er nog op jullie af:  

*Een kerstmarkt waar jullie veel geld zullen moeten op doen aan ons kraampje. 

*Een weekend waar ik jullie allen verwacht. 

*Tal van originele activiteiten de zondag. 

*Het kwakediedoespel. 

*Een kookfestijn. 

*Verwen je leiding dag. 

*Miss en Mister Durendael. 

*Nen Mega Dropping (onverwachts) 

*Nog veel meer van da gedoe 

Zo jullie leiding wenst jullie alvast een prachtig eindejaar, veel plezier, mooie kado’s, een liefje voor 
valentijn, goede puntjes, dat jullie oudjes de Lotto winnen en een zalig Pasen, ah neen, da is voor ‘t 
volgend durendaelertje. 

Groeten op zijn scouts 

Jvk-Leiding 
Martin, Nathalie, Nathalie, Nath... ah nee Chloé. 



Old School Games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Horizontaal: 

1 Franse schrijver - 6 overal - 10 priem -
 13 godin van de vrede - 14 donkere kamer -
 15 koud en vochtig - 16 adverteren -
 18 Ierland - 19 inwendig orgaan -
20 scheikunde - 22 onevenwichtig -
 25 spelleider bij een speelbank - 27 witte 
populier - 28 ongezouten - 29 kippenloop -
 30 levenslucht - 31 ontlasten van overtollig 
water - 34 uitgeslapen - 35 wind in de tropen 
- 36 elasticiteit -38 opvouwbaar bed -
 40 hetzelfde - 41 vroeger - 42 kip -
 43 jaargetijde -44 schommelen, slingeren -
 47 vak- of groepstaal - 48 witteling -
49 vermaardheid - 50 sprakeloos - 51 Aziaat -
 57 deel van een trap - 58 voedsel -
 59 kortschrift - 60 slangvormige vis - 61 deel 
van een schoen - 62 platte steen . 

Verticaal: 

1 projectieplaatje - 2 asvaas - 3 de mensen -
 4 naamloos - 5 door ouderdom geestelijk 
afgetakeld - 6 bloedvat - 7 prul - 8 in orde -
 9 tekort - 10 verwijdering - 11 onzin -
 12 vetstof - 15 doelman -
 17 gevangeniskamertje - 21 pachten -
22 kanonnenrij op een oorlogsschip -
 23 kloosteroverste - 24 zeer wanordelijke 
toestand - 25 uitvallen van computers -
 26 een zacht dof geluid maken -
28 kinderdagverblijf - 31 snoes -
 32 gevangenis - 33 zuiver gewicht -
35 aanleggen - 37 stoutmoedig - 39 leefregel 
- 40 dusdanig - 43 onlangs -44 genoeg! -
 45 extreem - 46 gaan - 47 kledingstuk -
 49 vreemde taal -52 dochter van Zeus en Eris 
- 53 biljartstok - 54 zelfkant - 55 een zekere -
56 cilinder . 

 

 

 

 



Bij een blonde studente wordt ingebroken. 
"Stil!" dreigt de inbreker, "ik zoek geld!" 
"Wacht even," antwoord het blonde studentje, "dan zoek ik mee!"  
    
Onderwijzer: "Wie weet waar Bordeaux ligt?" 
Een dom blondje: "Ik meester! Bij ons in de kelder!"  
    
Wat doet een dom blondje als ze opstaat? 
  Naar huis gaan! 

Wat zegt een dom blondje als ze de telefoon oppakt? 
  Hoe weet jij dat ik hier ben? 

 Zitten twee domme blondjes in de trein zegt de een tegen de ander:  
"eerst even mijn make-up doen",  
dus ze pakt haar spiegeltje en zegt dan:  
"he, die ken ik!!" Zegt het andere blondje:  
"Laat mij eens kijken, natuurlijk ken je die, dat ben ik!!"  
    
Een dom blondje komt bij het inlichtingenloket van een groot warenhuis. 
"Kan ik hier een reis boeken?" vraagt zij. 
"Natuurlijk, ons reisbureau is op de vierde verdieping." 
"Wilt U met de lift?" 
"Nee," zegt het domme blondje, "Met het vliegtuig." 
Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslang staan?  
Om plat water te hebben. 
    
Een dom blondje komt voor het eerst op haar werk en zoals verwacht 
doet ze alles fout, waarop haar baas zegt: Jij bent zo dom! Het lijkt wel 
alsof je hersens in je slipje zitten! De volgende dag komt het dom 
blondje niet op haar werk. De baas belt haar op en vraagt waar ze blijft. 
Het domme blondje antwoordt: Het spijt me. Ik kan vandaag niet 
komen, ziet u. Ik heb namelijk een hersenbloeding! 
 
Wat is het toppunt van optimisme? 
  Met je laatste geld een portemonee kopen 

Wat is het toppunt van zelfvertrouwen? 
  Een scheet laten als je aan de diarree bent 

Wat is het toppunt van geduld? 

  Op je kop gaan staan en wachten tot uw broek afzakt. 

Wat is het toppunt van snelheid? 
         Een slak die uit de bocht vliegt. 



Guten Tag Verkenners, 

 

Het eerste deel van het scoutsjaar is weer eens voorbijgevlogen. 

STOP 
 

… Geen inspiratie …. 
 

In andere woorden, we weten niet goed wat zeggen dus gaan we enkele feiten opnoemen. 
 
Feit: Wij krijgen het leiderslokaal. 
Feit: Jens drinkt alleen water 
Feit: Ruben is een vrouwenzot 
Feit: Thibaud is een beschermende grauwe gans 
Feit: Arne Cambier is nen sjieken pé 
Feit: Nick Muylaert was NIET op de pannenkoekenbak 
Feit: Dit is paginavulling 
Feit: Nick Foulon speelt dagelijks op League of Legends 
Feit: Yannick adoreert feiten 
Feit: Florian eet graag brood 
Feit: Feiten zijn feiten, en daar valt niet over te discussiëren 
Feit: Roken is ongezond 
Feit: Gepensioneerden zijn oud 
Feit: De Sint heeft veel lekkers gebracht 
Feit: Dit was tijdsverspilling 
Feit: Ik heb deze brief geopend met ‘Guten Tag Verkenners’ 
Feit: Het paaskamp komt dichterbij 
Feit: Bram is de broer van Ruben 
Feit: Op 21-22-23 december staan wij op de kerstmarkt 
Feit: Jullie leiding heet Florian en Yannick 
Feit: Arne Verplancken heeft 2 zussen en 1 broer 
Feit: Jullie gaan geen moeite doen om dit volledig te lezen 
Feit: Vrouwen bij de verkenners is voor problemen zoeken 
Feit: De meesten onder jullie hebben examens 
Feit: Wie goed leert, zal mooie resultaten hebben 
Feit: Op onze website zal staan wanneer we de activiteiten hervatten 
Feit: Dit is ons laatste feit 
 
Hopende u met deze feiten van dienst te zijn, 
 
Jullie superieure leiding, 
 
Florian & Yannick 



Kerstman Illusie 

 
 
 

Kerstman op de schoorsteen 

 

Kerstman zoekt vermiste 

Elf 
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