


Dag beste ouders, leden, leiding of sympathisant die fan is van het beste boekje van heel Vlaanderen! 

 

Eerst en vooral bedankt aan zij die er mee voor zorgden dat de kerstboomverbranding zulk succes 
was!  

Niet alleen zat het weer mee, de sfeer zat ook goed, de pannenkoeken waren lekker - en hebben 
blijkbaar een enorm bedrag opgeleverd (goed gedaan Maxi’s!) – en het bandje dat kwam optreden 
had er volgens ons ook een memorabele avond opzitten.  

 

Nu, wie dacht dat Januari een spectaculaire maand was is duidelijk nog niet klaar voor Februari!  

Niet enkel is deze de maand van Carnaval, Valentijn en de krokusvakantie, maar ook van;  

- Jin Jong Ding Dong op 02/02 

Dit is een vorming voor de leiding en de Jins, gegeven door alle groepsleiding van heel het 
district. Een leuke manier om te blijven bijleren! 

- Duodagen van 16/02 tot 18/02 
Een weekend voor de 3e jaar JG’s en JV’s met alle scoutsgroepen van heel het district. Plezier 
gegarandeerd!  
 

- Kaas- en wijnavond op 24/02 

Onze eerste geldactiviteit voor het groepskamp van 2019! Meer info op de affiche! Vergeet 
je zeker niet in te schrijven!  

- Scoutsbal op 24/02 
Inderdaad! Op dezelfde avond als de kaas- en wijnavond nodigen wij jullie allemaal uit om 
eens een kijkje te nemen naar ons bal met als thema van dit jaar; Underwaterworld. Je komt 
dus terecht in een heuse onderwaterwereld!  

 

Als afsluiter maken we jullie graag attent op het feit dat onze Gidsen een ongelooflijke Gidsenquiz in 
elkaar hebben gestoken. Deze vindt plaats op 10/03. De plaatsen zijn beperkt dus zie dat je er snel bij 
bent! Meer info is er terug te vinden op de bijgevoegde affiche! 

 

Zo,  

Een hele boterham voor Februari, maar dus ook alle ingrediënten om er een spetterende maand van 
te maken! Wij hebben er alvast zin in!  

 

Stevige linker,  

 

Sympathiek Stokstaartje                                   Levenslustige Wasbeer 

 





UNDERWATERWORLD
SCOUTSBAL SCOUTING RANST

boerenkrijglaan 5 te Ranst | gratis glaasje cava: 21u - 23u

entrance: leiding €2 | niet leiding €5

DATE:
24 februari 

DOORS:
21u - ...

EXTRA’s:
  partysnacks
    photobooth
  



 
 

Beste ouders, Jins, sympathisanten van Scouting Ranst, 
 
Het is weer de tijd van het jaar om alle boeken van onder het stof te halen en er met onze neuzen 
in te duiken. Alles maar dan ook alles moet geweten zijn om zo goed mogelijk te scoren. En dan 

hebben wij het niet over de examens. Dat is tegenover dit maar een pietlullige bijzaak! Wij hebben 
het natuurlijk over de alom bekende Gidsenquiz van Scouting Ranst. Weet jij welke schoenmaat 
Donald J. Trump heeft, wat de naam van de oudste leeuw in gevangenschap was of hoe warm je 
een gemiddelde wollen trui moet wassen zodat hij drie maten krimpt? Wel, schrijf je dan zeker in 

want zulke weetjes kunnen je misschien wel tot de overwinning leiden! Uiteraard hangen er 
bangelijke prijzen aan deze overwinning vast. Deze zullen ook nog online verschijnen.  

 
Waar: Refter van de gemeenteschool ‘De Knipoog’ Ranst  

 
Wanneer: 10 maart 2018 

deuren: 19h30 
aanvang quiz: 20h 

 
prijs: 5 euro per persoon (te betalen aan de kassa)  

 
Inschrijven kan via het e-mail adres: gidsen@scoutingranst.be met vermelding van je 

groepsnaam en je mede kandidaten. Je moet minimum met 4 personen maximum met 6 personen 
in een team zitten. Inschrijven kan tot en met 3/03/2018.  

 
Voor mensen met andere talenten organiseren wij ook een bierprijs te waarde van maar liefst 100 

euro!! 
 

Wij hopen jullie en al jullie vergaarde kennis te verwelkomen op onze gezellige scoutsquiz.  
 

Dé Gidsen van Scouting Siegfried Ranst 



Hallooooow allerliefste kapoentjes van ons! Klaar voor 
een nieuwe fantastische maand op de scouts met fantastische spelletjes 
en fantastische leiding? WIJ ZEKER WEL!!!  

03/02  
Vandaag hebben we nood aan echt  
heel slimme kapoenen, JULLIE DUS!!!!!   
Kom vandaag tussen 2 – 5 naar de BKL  
om te winnen in onze geweldige  
kapoenen – special – quiz!  
Jo, neem jij een vier-uurtje mee om  
van te smullen?  

 

10/02 
Wat zullen we deze week doen?? We zijn er zeker van dat 
jullie niet kunnen wachten op het antwoord!! Maaaaar…    
w                                 dat verklappen we nog niet want  

x                                  het is verrassingsvergadering!!!!!  
H H                               Het enige dat jullie hoeven te             
c                                   weten is dat je om 14u aan de                                     
c                                   scoutslokalen moet staan en dat  
c                                   mama en papa je terug mogen                                    
x                                  komen halen om 17u, de rest     
c                                  verklappen we dan! 
c                                  Zorg jij voor een 4 – uurtje  e                                     

b                                  Senne?  
 



 

17/02 
Vaandaaaaaag gaaaaaaaaaan  

weeeeeeeeeeeeee KOKEN, yesssssss!  
Haal je koksmuts dus al maar  
boven, dan gaan we samen van  

14 – 17u iets lekker koken en 
smullen!  

PS: Neem 3 euro mee  
PSS: eet thuis zeker nog niet te veel!  

24/02 
Houden jullie ook zoveel van dieren? Ja? Komt goed uit, 
wij ook!! Deze vergadering is het dan ook 

DIERENVERGADERING! Weet je eigenlijk niet goed wat dat is? 
Kom dan gewoon van 14 – 17u naar de scouts! 

Camil, neem jij een overheerlijk  
4 – uurtje mee?   

Dat was het weer voor deze maand,  
wij kijken er echt zooo hard naar uit!  
(Nog even de uren voor volgende maand:  
03/03 geen vergadering, 10/03 14 – 17, 17/03 geen vergadering, 24/03 14 – 17)  

DOEI, XXXXXXXXXXXX 

 



 
 
 
 
Heeeeyy aller liefste kapoentjes!!! De maand januari is vliegensvlug 
voorbij gevlogen!  
 
03/02 
Veeerrrraaaaasssiinnnggggg. Onze maand begint met een  grote 
verassing! Jullie worden allemaal van 14-17 uur aan de lokalen 
verwacht.  
 
10/02 
Het is Ka ka kaaaa kapoenen carnaval!! Kom allemaal  
in jullie mooiste, gekste, stoerste, verkleedkleren!   
Van 14-17uur worden jullie op de scouts verwacht! 
Lise kan jij het vieruurtje mee nemen?  
 
17/02 
 
Hellooww daar kleine kapoentjes. Vandaag gaan we valentijn vieren! 
Het is Valentijn-Blind date. Spannend eeh!!  
Kom allemaal van 14-17 uur naar de lokalen. Jack kan jij voor het 4-
uurtje zorgen aub?  
 
 
24/02 
Trek allemaal jullie beste wandel kleertjes aan. 
Vandaag worden jullie van 10uur-13uur verwacht! 
We gaan op woutloperskeuken! Neem allemaal 4 
euro mee!  
 
 
03/03  
Liefste kapoentjes vandaag is het jammer genoeg geen vergadering 
tot volgende week!  



HALOWKIDOWKI 
KABOUTERS!!!!!!!!!!!!! 
Weer een nieuwe maand betekent weer een nieuw siegje! 
Ziehier………….. HET SIEGJE VAN FEBRUARI! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 FEBRUARI 2018 – van 2 tot 5 @BKL 
VANDAAG IS HET SMURFENVERGADERING!!!!!!!!!!!!!!! 
VERKLEED JULLIE ALLEMAAL ALS EEN SMURF EN KOM 
GEZELLIG MET ONS MEESMURFEN VAN 2 TOT 5!  

 ZIANA… NEEM JIJ HET 4-UURTJE MEE?  

10 FEBRUARI 2018 – 2 tot 5 @BKL 

WIE VAN JULLIE IS ER VERLIEFD? WIE HEEFT ER EEN LIEFJE? WIE WILT ER GRAAG 
VALENTIJN MET ONS VIEREN? BINNEN 4 DAGEN IS HET HET FEEST VAN DE LIEFDE EN 
AANGEZIEN WIJ JULLIE DOOOOOOODGRAAG ZIEN WILLEN WIJ VALENENTIJN MET 
JULLIE VIEREN <3. KOM MET JULLIE LIEFDE VAN 2 TOT 5 NAAR DE BKL!! 

 JOLY ZORG JIJ VOOR EEN LEKKERNIJ?  

17 FEBRUARI 2018 

 

SORRY DE SNORRY KABOUTERS…..  

 

 

VANDAAG IS HET GEEN 
VERGADERING  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kusje hartje roosje  
Winter – Oka – Dolfje – Jak  

 

24 FEBRUARI 2018 – 2 TOT 5 @ BKL 

Bestaan unicorns echt? Hebben jullie er ooit al eentje gezien?  

VANDAAG WEL WAAAAAAAANT…. HET IS UNICORNVERGADERING!!!! 

Neem jullie fluffyste goed humeur mee want wij hebben er zin in !!! 

2 tot 5 aan de BKL!! 

 Katrien wil jij een 4-uurtje meebrengen? 



10 februari (14u-17u @BKL) 

Hela hola, jeeeeej het is vriendjesvergadering dus neem alvast je beste 

vriendinnetje of vriendje mee !!! 😉😉 de leiding zorgt wel voor het super 

lekkere 4uurtje. 😊😊 seee you then !!!!! 

 

 

17 februari (14u-17u @BKL)       

Heeeeeeey kabouters !!!! vandaag is gezelschapspelletjesvergadering dus 

neem al maar jullie leukste spelletjes mee 😊😊 !!! tot dan !!!    

(linde 4uurtje)       

 

 



24 februari  (14u-17u @BKL) 

Deze week is het heeel maar echt heeeeeeeeel kleurrijk want het is 

unicornvergadering  wil je weten wat we gaan doen dan moet je zeker 

komen !!!!!        (kato 4uurtje) 

 

Oooo we zullen jullie missen want deze zaterdag is het geen 

vergadering☹ 

Pffff wat ging de maand weer snel how maar niet getreurd maart 

komt eraan !!!!! 😊😊😊😊 

Dikke dikke dikke kussen en knuffels van jullie liefste leiding xxxxxx 

     SIKA          PAPEGAAI        WIKI           AGAME     KAPUCIJNAAP 

 



 

10 februari: highlandgames van 14u-17u @ bkl 
An-diugh tha sinn a 'dol a chluich geamannan Gàidhealach traidiseanta Albannach. Is iad seo 
geamannan gus dearbhadh cò an tè as làidire de na culaidhean. Gliocas: tha teicneòlas nas 
cudromaiche na neart! (Google translate is je vriend!) 

4-uurtje: Ruben 

17 februari: ?????????????????????? 14u-17u @ bkl 
Verrassingsvergadering !!! Kom allemaal met de fiets want we gaan ons amuseren op verplaatsing.  

4-uurtje: Juul 

24 februari: schattenzoektocht 14u-17u @ bkl 
Een schattenzoektocht is een tocht 
waarbij er gezocht wordt naar een 
schat. Maar wat zit er in de schat? Kom 
het ontdekken op 24 februari. 

 

 

 

4 maart: GEEN VERGADERING  
Dit weekend is de leiding jullie fantastische kamp in elkaar aan het steken en is er dus geen 
vergadering. Geen nood: volgende week zijn we er weer, met meer scouts. Tot dan!! 

Ne stevige linker, 

 

-o                            -k + qui  
 

 
 

 
 
                               -s   

cirkel 
vergadering

14u-17u

@BKL

4-uurtje: 
Jonathan

3 februari



 

 

 

10 februari (14 – 17u @ BKL) 

Dit is een echte mannenvergadering, laat u snor 
maar staan en u borsthaar groeien. 
Kom allemaal met jullie Schotse rok naar de 
scouts, want het zijn de Highland Games. 
We gaan met bomen gooien, worstellen, 
touwtrekken en nog veel meer. Bi ann, balaich! 
 

 

3 februari (14 – 17u @ BKL) 

Vandaag gaan we een super cool spel spelen.   
Je speelt het met twee teams. 
Er is een gevangenis. 
Er is een koning. 
En als je alle tennisballen hebt dan ben je gewonnen. 
Je raad het waarschijnlijk al, we gaan het BRETSPEL spelen. 

 

 

 

17 februari (14 – 17u @ BKL) 

Dit is de meest interessante, coolste, verbazingwekkendste 
vergadering van het jaar.    
HET IS BRAINIAC!  Neem allemaal maar je veiligheidsbril mee 
en zet met de haarlak van de mama u haar maar omhoog.  Zo zien 
we eruit als echte wetenschappers. 

 

 

 

24 februari (14 – 17u @ BKL) 

De straten van Ranst onveilig maken, dat zal deze 
vergadering gebeuren.  We gaan van het dorp ons 
speelterrein maken en een kei cool dorpsspel 
spelen. 

 

 

 

 

 

 



 

3 maart 

“ WAT IS HET GEEN VERGADERING!!! “ horen wij sommige al zeggen. 
Maar terwijl jullie thuis zitten zijn wij ons kei zot, fantastisch, gezellig, mega leuk kamp aan het ineen 
steken. 

 

 

10 maart (14 – 17u @ BKL) 

Niks is zo old school als een plezant bosspel.  Tussen de bomen lopen, 
frisse lucht inademen, de doornen die kleine wondjes maken in benen.  Er 
roept niets zoveel herinneringen op. 

 

 

 

Met beestige scoutsgroeten 

 

 

 

Bagheera 

 

Hathi 

 

Lowie 

 

Shere-khan 



DAG APACHE LEDEN 
Goeie dag lieve kindjes en welkom bij weer een oh zo leuke maand.   
Lees onderstaande tekstjes om te weten te komen wat er op de planning staat……… 
 
Drie februari tweeduizendachttien: 
Kom vandaag verkleed, dan pas is deze vergadering echt compleet! 
Er is veel de te doen, maar hou aub u fatsoen. 
Kom dus zeker van twee tot vijf naar ons leuke verblijf. 
 
 
Tien februari tweeduidendachtien: 
Wangenknijpen is het liefste wat we doen, naast het vele eten en geld geven aan onze lieve 
kleinkinderen.  
Dit zijn de clichés van de oh zo gewelidige bomma’s! maar door willen we van af! Kom 
verkleed als bomma naar de bkl (2-5) en laat zien wat voor een bomma jij wilt zijn. Tot dan 
lieve kapoenen (en ja hoor ook hier zal er een vieruurtje voorzien worden doooooor -> Beau) 
 
Zeventien februari tweeduidendachttien: 
Helaas pindakaas! Dit is het weekend van duodagen waar enkel de 3de jaars aanwezig 
mogen zijn!  
1ste en 2de jaars jullie mogen vandaag even lekker thuis blijven en jullie verdriet wel 
werken door vb een leuke film te kijken ;) xoxo (3de jaars jullie info volgt nog!) 
 
Vierentwintig februari tweeduidendachttien: 
Vandaag staat er een heeeele speciale vergadering op jullie te wachten… 
Wil je weten wat het is kom dan van 2 tot 5 naar de bkl!  
Vieruurtje word meegebracht doooor -> Dora 
 
 
Drie maart tweeduidendachttien: 
Het is oke om een traantje te laten want jammer genoeg zal ook hier geen 
vergadering zijn.. 
Nu vragen jullie je af? Maar aallee leiding?? Hoe kan dat nu?? Waarom geen 
vergadering??? Wel lieve schatjes wanneer moeten wij anders jullie kamp in elkaar 
steken? En zeg nu zelf? Jullie willen toch een beestig kamp? 
 
Veel liefs van jullie leiding: 
Jumpbok – Pico – Goedvalk – Saterpoen 



HEEEEEJJJOOOOOO Navajooooooo !!! 

 

3 februari          Geen vergadering  

OOHHH super jammer vandaag geen vergadering maar volgende week zijn we er 
gewoon weer terug met bangelijke activiteiten. 

XOXO 

10 februari     2-5 u @BKL    Battle of the girls 

Wie oh wie staat er op het einde van de vergadering van boven aan de piramide! 
Nee geen gewone laddercompetitie voor deze sterke meiden maar een speciale 
versie! Ben je benieuwd hoe ditz al uitdraaien? Wij wel!  

Only one will survive this game!  

Lotte Naegels neem jij het 4 uurtje mee ?  

17 februari    2-5 u @ BKL     Techniekenvergadering 

De maanden tot het kamp korten in… Dus nen echte scout kan niet vertrekken 
zonder een goede voorbereiding vandaag zullen we onze technieken nog eens 
bijschaven! Hoe hakt ge nu weer hout of hoe sjort ge nu weer nen driepikkel? Dat 
zoeken we samen met jullie uit deze vergadering!  

A SCOUTS IS ALWAYS PREPARED  

Lise Stevens neem jij het 4 uurtje mee?  

24 februari   2-5 u @ BKL      Fastfoodvergadering 

Of het nu nen pannenkoek is of nen pizza… Meisje kunnen goed eten dat weet 
iedereen! Maar wat gebeurd er als ze het moeten verdienen door het supercoole 
fastfoodspel? Goh hopelijk zijn jullie hongerige magen er klaar voor!  

Paulien Van Laer neem jij het 4 uurtje mee?  

 

3 maart          Geen vergadering 

OHHH weer geen vergadering zullen jullie denken? Maar niet getreurd wij zijn dit 
weekend met veel creativiteit bezig om jullie onvergetelijke kamp in elkaar te steken! 
TOT VOLGENDE WEEK  

 

 

Groetjes van Jullie leiding 

STERN    HERDER   AZARA   STOKSTAARTJE  



 

 

3 feb. Zwemmen: 2:5 aan het zwembad van lier   4 uurtje Timo 

Trekt elle zwembroekskes, bad mutsen en zwembrillen al maar aan want we gaan ons ne 
keer goe amuseren in het zwembad van lier. We gaan hier samen wa spellekes spelen maar 
vrees niet ge ga zelf ook vrij mogen rond lopen. 

 
 

 

 

 

 

10 feb. Dozenvergadering: 2:5 bkl    4 uurtje Frank  

Owkej boys vandaag moeten we onze stapel skils terug na boven halen. Breng allemaal 
zoveel mogelijk dozen mee zo da we een bangelijk kasteel kunnen bouwen. 

 
 

 

 

 



 

 

16 tot 18 feb Duodagen: uren volgen 

Voor de genen die nog niet weten wa dit betekend de derdejaars gon op weekend me 
andere scouts . Voor de anderen die moeten zich deze zaterdag zelf mo bezig houden want 
het is gen vergadering voor elle balej. 

 

24 feb. Bosspel: 2:5 bkl   4 uurtje Victor 

vandaag gaan we het spel van de eeuw spelen zoon super vet graaf en cool bosspel ga ge 
nog nooit gespeelt hebben. Hopelijk ga ge allemaal goe uitgeslapen en fris mee kunnen doen 
en maken we der nen toffe dag van.  

 

 

3 maart. geen vergadering: 

omda de lijding elle bangelijk kamp in elkaar is aant vlammen is het geen vergadering. Ge ga 
u zelf weer moeten bezig houden. 

 



JOOOOOOW GIDSEN!

Januari is eeeeeindelijk voorbij! Wat wilt dat zeggen? Geen examens meer 
voor ons! Dus nu kunnen wij er dubbel zo hard invliegen!!!

Laten we is kijken wat we gaan doen in FANTASTIC FEBRUARY



Zo dat was het dan! Wij hebben er al mega-awesome-amazing-fantastic veel 
zin in en wij hopen jullie ook natuurlijk!

See you later, bitches!!!

Fennek, Kolibrie, Steenarend, Raccoon en Kluut



HEY MEIDEN 
“De appel valt niet met de deur in huis en den oude reiger is dood.” ~ Nieuwe reiger 

4-11 februari: leefweek 

De meest epischte week van uw hele leven waarvoor ge den brief moet lezen die ooit nog 
wel komt. 

Weetje van de week: De Azteekse keizer Montezuma had een neef die Cuitlahax heette. 

 

17 februari: Inbrekersvergadering 

Da spreekt voor zich he, donkere kleren aandoen, koevoet 
meepakken, al dieje rommel. 

19-21u @VKL 

4-uurtje: Gilles 

 

24 februari: Snapperchat 

Wadisda? Awel se, koemt van 2-5 noar tstad (we sprieken 
af oan dadeen stanbield oep de gruunplets) en we zulle 
ons nogis guu amusiere se. En alle homo’s dat denk dat 
Lier “tstad” is, ge ze nen homo. 

Vergeet ulle slimme gsm ni en €1 (ge zult wel zien 
waarvoor) 

 

3 maart: Geen vergadering 

Welle gaan ulle kamp voorbereiden dus wij zijn er niet… Oooooh 

 

Tot de volgende! 

Trage Paan Homo Bever Nieuwe Reiger Cara en nog is Cara 







2 FEBRUARI 2018 
 
HEYJINSDEZEVRIJDAGISEREENSUPERLEUKEACTIVITEITTEDOENNAMELIJKJINJONGDINGDONG
HETISEENAVONDWAAROPVORMINGENWORDENGEGEVENVOORJINSENLEIDINGOVERHETLE
IDINGGEVENINHETBIJZONDERJULLIEMOETENJULLIEHIEROPVOORHANDVOORINSCHRIJVEN
DUSWEESOPTIJDZODATJULLIEZEKEREENPLEKJEHEBBENBINNENDEVORMINGENDIEJULLIEIN
TERESSERENWIJZULLENDELINKNOGWELINDEFACEBOOKPAGINAPOSTENENCONCRETEINFO
VOLGTNOGTOTDAN! 
 
3 FEBRUARI 2018 
 
VANDAAGDOENWEISGOEDZOTENDOENWEEENXXLVERGADERINGINCOMBINATIEMETBRAIN
IACKOMDUSVAN2TOT5NAARDEVKLOMLEUKEGROTEWETENSCHAPPELIJKESPELLETJESTESPE
LENALECKANJIJVOOREENVIERUURTJEZORGEN? 
 
10 FEBRUARI 2018 
 
VANDAAGDOENWENOGISEENBOSSPELINDESCHOONSTEBOSSENVANBELGIEJAJADIEVANRA
NSTKOMALLEMAALOM2UURNAARDEVKLMETJULLIEFIETSKEENOM5UURSLUITENWEDAARTE
RUGAFLENAKANJIJVOOREENKRACHTIGVIERUURTJEZORGEN? 
 
17 FEBRUARI 2018 
 
OMDATHETKROKUSVAKANTIEISENERNIETVEELVOLKTHUISZALZIJNHEBBENDIEGENENDIENIE
TAANWEZIGKUNNENZIJNHEEEEELVEELPECHWANTWIJGAANSCHAATSENENOMDATHETCARN
AVALISDOENWEDITVERKLEEDVERGEETDUSGEENHANDSCHOENENMEETENEMENANDERSM
AGJEDESCHAATSPISTENIETOPHOEWENAARDAARGAANENHOEVEELONSDITZALKOSTENWOR
DTNOGMEEGEDEELDELISEKANJIJVOOREENVIERUURTJEZORGEN? 
 
24 FEBRUARI 2018 
 
EINDELIJKISHETNOGEENSAANJULLIEOMLEIDINGTESPELENENHEBBENWIJEENDAGGESKEVRIJ
AFHETISNAMELIJKKIJKSTAGEVANDAAGVERWITTIGOPTIJDDELEIDINGVANDETAKWAARAANJUL
LIELEIDINGZULLENGEVENENWIJZIENJULLIEGRAAGVANAVONDOPHETBALOMONSBENENVA
NONDERONSLIJFTEDANSEN 
 
2 TOT 4 MAART 2018 
 
DITWEEKENDISHETKAMPVOORBEREIDINGSWEEKENDJULLIEZULLENSAMENMETDELEIDING
WAARMEEJULLIEOPKAMPZULLENGAANHETKAMPINELKAARSTEKENVERWITTIGOOKHIERTIJDI
GOFJEALDANNIETMEEOPDITWEEKENDZALGAANENSPREEKMETDELEIDINGAFOFJULLIEIETSM
OETENMEENEMENOFVOORBEREIDENWIJZIENJULLIEVOLGENDEWEEK 
 
 
 
 



 
Hieronder worden de kernwoorden nog eens samengevat in de woordzoeker voor wie 
tureluut wordt van al die letters. (Bij extreme problemen bij het uitvoeren van deze taak, kan 
u altijd Charlotte Formesyn contacteren, toplogopediste van dienst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUSJEHARTJEROOSJEWIJHEBBENERWEERONGELOFELIJKVEELZININWELOVEYOUALLYOUTHA
BESTXXXXXXAAPJESNEEUWSTORMVOGELSNEEUWUILKOALA 






