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************BELANGRIJKE EXTRA OPMERKING************ 
Vergeet je zeker niet tijdig in te schrijven, want dit kan maar tot 1 maart. 
Ook al lijkt dit nog veraf, deze datum kan snel vergeten zijn. 
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Redactioneeltje 

Gastredacteur: Gert Verhulst  
 

Brr, na een ware strijd, heeft het koude winterse weer toch zo goed als 
gewonnen. De zomer heeft nog lang proberen doorvechten, tot de laatste 
snik. Zelfs muggen drongen nog door tot de diepe basis van onze 
slaapkamers, om ons zo lang mogelijk te kunnen treiteren.  
Maar na een ware winterprik is het onmogelijk om zonder handschoenen en 
warme kledij buiten te komen. Alhoewel, dat is dan zonder de nieuwe K3 
gerekend; die toveren met hun jurkjes en 10 000 luchtballonen de hemel 
blauw! Als jullie zelf eens een echte talentenshow willen meemaken zoals K3 
zoekt K3; kom dan zeker naar Zeedustra got Talent (welpen, 17 januari). Ik 
heb namelijk wel nog wat talent nodig voor de K3 shows; 
achtergrondzanger(es)s(en), dansers… Enkel geïnteresseerd in de VIP feestjes 
achteraf? Dan raad ik je één van de vele kerstfeestjes aan gepland op 18, 
19,20, en 21 december.  
Voor mijn kerstshow heb ik ook nog wat goeie schaatsers nodig. Daarvoor 
eerst een training op de schaatspiste op 3 januari (iedereen).  
Dankzij mij wordt er speciaal voor jullie een unieke kans aangeboden: je kan 
samen met kabouter plop en zijn vriendjes een bosspel spelen! (bosspel 
kapoenen, 10 januari). Of jullie kunnen ook mijn nieuwe trots gaan 
bezoeken, plopsaqua! (zwemmen, 13 december givers, 7 februari jins) 
Tenslotte wil ik nog eens stoefen met mijn prachtige prestatie in De Slimste 
Mens Ter Wereld. Denk je dat jij het beter kan? Toon dan maar eens hoe slim 
je bent! (De slimste Giver Ter wereld, 17 januari, of quiz van de jojo’s, 
zaterdag 9 januari).  
Tot dan! Een stevige ploplinker!  
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Kapoentjes 
 
Een winterslaapje houden? Daar doen wij niet aan mee! Want het is alweer 
tijd voor het 2de keihardje van dit jaar, en wij hebben nog heel wat leuke 
activiteiten voor jullie in petto! 
 
Zondag 13 december 
Spitter spetter spater lekker in het water ja ja ja want wij gaan zwemmen! 
Joepieeee 
Vergeet zeker jullie zwemgerief  en 2 euro niet!  
We spreken om 2uur af aan de scouts. 

 
 
 
 

Zaterdag 19 december  
Alles wat ik wil voor kerstmis? Een supercool kerstfeestje met 
de kapoentjes natuurlijk! Trek jullie feestkledij maar aan 
wat het wordt een onvergetelijk feest! We spreken af om 18u 
aan de scouts en jullie papa en mama mogen jullie om 20u30 weer komen 
halen.  
Vergeet zeker geen leuke verrassing die we onder de kerstboom kunnen 
leggen en aan elkaar kunnen uitdelen van maximum 3 euro. 

 
Zondag 27 december 
Anna heeft gisteren eens koekjes proberen bakken en aan iedereen 
uitgedeeld, maar ze waren een beetje mislukt dus iedereen ligt ziek in bed. 
Daarom is er vandaag geen activiteit   
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Zondag 3 januari 
Wisten jullie dat Wouter stiekem aan kunstschaatsen doet? 
Vandaag zal hij jullie zijn pirouetten laten zien want vandaag 
gaan we Schaatsen! 
We spreken af om 13u45 aan de schaatsbaan van Koksijde 
en jullie papa of mama mogen jullie weer komen halen om 
16u aan de schaatsbaan. Vergeet zeker geen handschoenen 
en 4 euro mee te nemen.  
 
Zondag 10 januari 
 Een echte scouts is helemaal één met de natuur. Vandaag gaan we klimmen 
in de bomen, ons verschuilen in de bladeren en eekhoorntjes spotten. Want 
jullie leiding heeft een supercool bosspel voorbereid voor jullie! 
We spreken af om 14 uur aan het Calmeynbos in De Panne, aan de ingang 
van de Nachtegaal, en om 17u kunnen jullie papa of mama jullie daar weer 
komen halen. 

 
Zondag 17 januari 
Maken Jonathan en Orly de beste spaghetti, of is de 
pizza van Anna beter? En wat vind je van de lekkere 
dessertjes die Lise en Wouter kunnen maken? 
Vandaag zullen we eens kijken wat jullie ervan 
bakken in de keuken tijdens een superleuke 
kookactiviteit! 
 
Zondag 24 januari 
Ben jij een creatieve duizendpoot, dan is de activeit 
van vandaag zeker iets voor jou! Want vandaag gaan 
we echte kunstwerken knutselen. Of ben je eerder het schilderstype? Dan 
kan je ook helpen de muur in het kapoenenlokaal wat op te vrolijken. 
 
Zondag 31 januari 
Wouter wou een mopje uithalen met orly en hij heeft hem aan de muur 
vastgelijmd, al de andere leiding is daarom veel te druk bezig met orly van de 
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muur te halen, bovendien is het ook de laatste zondag van de maand dus is 
er vandaag geen activiteit!  
 
 
Zaterdag 6 februari 
Vandaag wordt de scouts omgebouwd tot een 
echte cinema! Kom zeker meekijken naar een 
leuke film en smullen van onze lekkere popcorn. ! 
We verwachten jullie om 18u30 en jullie mogen 
weer weg om 21 uur 

 
 
 
 
 
 
 
Veel kusjes van jullie leiding! xxx 
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SPELLETJES 
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Welpen 
 
Dag allercoolste welpjes en ouders! In het tweede keihardje hebben we nog 
coolere, toffere, leukere, vuilere en genialere spelletjes voor jullie! Wij 
hebben er al vast heeeeeel veeel zin in :-) 
 
Zondag 13 december 
 
BOEM BOEM PANG PANG 
POEF POEF SPETS SPETS 
Sta maar allemaal paraat, 
want vandaag gaan we met 
onze ultra - blitse 
paintballgeweren de revolutie 
beginnen! Trek allemaal jullie coolste leger outfit aan, want de vijand is al in 
zicht! 
 
 
Zondag 20 december 
 
Sinterklaas is nog maar net weer 
naar Spanje, en 't is ook niet lang 
meer tot kerst, maar wij kunnen 
écht niet meer wachten om 
cadeautjes te krijgen! Daarom 
doen we nu al een echte 
kerstavond in de scouts; maar niet 
zomaar één, we maken er een 
supercool kerstfeestje van! Breng allemaal een cadeau mee van maximum 3 
euro. Ook de leiding zal iets meehebben natuurlijk! Jullie gaan ook kunnen 
smullen van een heerlijk en uitgebreid kerstdiner! Jullie zijn welkom om 17 
uur in de scouts. Om 20 uur mag je weer naar huis. 
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Zondag 27 december 
 
Lucas en Ruben hebben te hard gefeest op ons leuk kerstfeestje en ze zijn er 
nog altijd niet van bekomen. Eline en Zohra zijn al druk bezig met hun haar en 
hun nagels om er helemaal in orde uit te zien op nieuwjaar en Fieke, Tina en 
Sil zijn druk bezig aan het studeren voor hun komende examens en kunnen 
dus ook niet voor een spetterende zondagactiviteit zorgen! Bovendien is het 
de laatste zondag van de maand, dus is er sowieso geen activiteit! 
 
Zondag 3 januari 
 
Joepieeeee het nieuwe jaar is begonnen! Omdat we het jaar goed willen 

inzetten gaan we met heel de scouts gaan 
schaatsen. We gaan eens bewijzen dat de welpen 
als het beste kunnen schaatsen en de coolste tak 
zijn natuurlijk. We spreken om 13u45 af aan de 
schaatspiste van Koksijde, bij de ingang. Jullie 
kunnen worden opgehaald om 16 uur aan de 
schaatspiste. Vergeet zeker jullie handschoenen 
niet en 4 euro natuurlijk! Dikke sokken zijn ook 
altijd lekker warm ;-) 

 
 
Zondag 10 januari 
The name is Bond, James Bond! 
Vandaag halen we de meest zotte 
gadgets uit de kast en gaan we 
andere tak bespioneren. We 
verwachten jullie om 14 uur in ons 
hoofdkwartier! DIT BERICHT VERNIETIGT ZICHTZELF IN 5, 4, 3, 2, 1....   
KABOEM 
 
Zondag 17 januari 
Heb je er ooit al eens van 
gedroomd om op een 
podium te staan? Om je fantastische stem of je gekke dancemoves te tonen? 
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Of om iedereen te laten zien wat voor spectaculair talent je hebt? Dan is dit je 
grote kans want wij zoeken een winnaar voor Zeedustra got talent! 
 
Zondag 24 januari 
Vroem, vroem, vroeeeeem! Komaan welpjes, we gaan eens zot doen op ons 
voertuig met wielen want vandaag is het alles op wieltjesssss! Jullie mogen 
jullie mooiste, gekste, snelste, handigste voertuig meenemen vandaag, om 
het aan heel de scouts te laten zien. Leer alvast de coolste tructjes en begin 
maar al met je benen in te smeren want het belooft een fantastische dag te 
worden! Vergeet dus zeker je voertuig niet! 
 
Zondag 30 januari 
Na de voorbije activiteit zijn Lucas en Zohra per ongeluk uitgegleden op al die 
wieltjes en zijn ze zo ver weggerold dat de andere leiding hen moest gaan 
zoeken in een bos in Rusland! Omdat we allemaal druk op zoektocht zijn naar 
hen, is er dus geen activiteit vandaag. Bovendien is het ook weer de laatste 
zondag van de maand! Zoals jullie slimsauzen waarschijnlijk wel weten is er 
dus geen activiteit vandaag. 
 
Zaterdag 6 februari 
Woehoeee, nog eens een activiteit in de avond! 
We gaan een supercoole filmavond organiseren 
voor jullie! We doen dit samen met kapoentjes, 
zodat jullie eens het goede voorbeeld kunnen 
geven. 
We gaan een super-mega-leuke-fantastiche-spannende film bekijken! Mis dit 
zeker niet! We verwachten jullie om 18u30 en jullie mogen weer weg om 21 
uur ;-) 
Dikke kusjes van jullie allerliefste welpenleiding die jullie supergraag ziet! 

 
 
 
 Eline, Tina 
en Zohra
                                 

Ruben en Lucas   Sil en Fieke 
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LEIDING VAN DE MAAND 
 oktober 

Alle takleiding is deze maand uitverkorene! Dit omdat ze de max zijn en 
omdat ze hun eigen tak prachtig geleid hebben. Proficiat! 
 

Orly -  Kapoenenleider  
 
        Fieke – Welpenleidster 
 
 
 
                     
Ruben B. – Jojoleider 
 

Arne – Giverleider 

 
 november 

Jakob heeft deze maand een groot deel van zijn vrije tijd opgeofferd om de 
garage én het materiaalkot op te ruimen. Daarnaast nam hij ook het initiatief 
om met andere leiders de zolder op te ruimen. Goed gedaan Jakob, je hebt je 
plaatsje verdiendt! ;) ;) ;) ;) (zoek de fout) 
  

    Jakob - Jojoleider 
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JOJO’S 
Dag liefste jojooooootjes, 
Hier zijn we weer met onze planning. Wij, als leiding, zullen er alles aan 
doen om jullie de komende 3 maanden zo goed als mogelijk te 
entertainen! Hier dus de opsomming met wat je mag verwachten…!  
 
zondag 13 december 
Omdat jullie al veel moeten leren voor jullie 
examens zal de leiding jullie vandaag eens ferm in 
de watten leggen! Vandaag activiteit van 15u tot 
16u! 
 
vrijdag 18 december 
Omdat het weer DÍÉ tijd van het jaar is, gaan wij 
van de gelegenheid gebruik maken om een 
superduper gezellig kerstfeestje te organiseren. 
Trek dus maar allemaal jullie mooiste en meest 
fancy kleren aan en vergeet je cadeautje van 
maximum 5euro niet! (het gaat door van 
18u30 tot 22u) Be there or be square! 
 
Zondag 27 december 
Jakob, Ruben en Alexandra moeten veel leren voor hun examens, 
Simon kon geen congé krijgen en Izy is weer spoorloos verdwenen na 
zijn geheime missie van deze week.. GEEN activiteit dus! 
 
Zondag 3 januari 
Joepieeeee het nieuwe jaar is begonnen! Omdat we het 
jaar goed willen inzetten gaan we met heel de scouts 
gaan schaatsen. We gaan eens bewijzen dat de welpen 
als het beste kunnen schaatsen en de coolste tak zijn 
natuurlijk. We spreken om 13u45 af aan de 
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schaatspiste van Koksijde, bij de ingang. Jullie kunnen worden opgehaald om 
16 uur aan de schaatspiste. Vergeet zeker jullie handschoenen niet en 4 euro 
natuurlijk! Dikke sokken zijn ook altijd lekker warm ;-) 

 
Zaterdag 9 januari 
Na al die vakantie lijken jullie brein al heel wat 
gekrompen. Hoog nodig dus om nog eens te stoefen 
met jullie kennis. We zullen dit testen met een 
spetterende quiz! we spreken zaterdagavond om 20U 
af aan onze lokalen. Rond 22U30 zal de activiteit 
gedaan zijn.  
 
Zaterdag 16 januari 
Opgepast! We spreken zaterdagavond 16 januari af! We verwachten 
jullie om 20u voor de avant-première van …  en om 22u mogen jullie 
weer naar huis. 
 
Zondag 24 januari 
Wie van jullie kent er "Foute Vrienden"? Voor degenen die het niet 
kennen zegt verborgen camera waarschijnlijk wel wat meer. Trek dus 
maar jullie stoutste schoentjes aan, want vandaag zullen we testen 
hoe ver JIJ durft gaan! 
 
 
Zondag 31 januari 
Alexandra zit op de Bahama’s, Simon zit in Egypte, Ruben in Afrika, Izy 
in Australië en Jakob in de bergen. GEEN activiteit vandaag! 
 
Zondag 7 februari 
 
Haal maar allemaal jullie Mega Mindy of Piet Piraat-kostuum uit de 
kast want vandaag gaan we naar de carnavalstoet! Joepiee!! We 
spreken zoals gewoonlijk af om 14uur aan de scouts.   
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GROETJES JULLIE LIEFSTE LEIDING 
 
 
Alexandra, Simon, Ruben, Jakob en Izy 
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Kaas- en wijnavond 
 
 
Zaterdag 12 maart is het weer 
zover, onze jaarlijkse Kaas & Wijn 
Avond! Ook dit jaar kan je de scouts 
en zijn werking wat beter leren 
kennen op deze gezellige avond, 
met overheerlijke kazen en wijnen, 
de comeback van het Kaas & Wijn 
Avond filmpje, en ’s avonds een 
geniaal feestje. Zaterdag 12 maart, 
in de Kerkepannezaal, noteer het 
alvast in uw agenda! Meer info volgt nog in een brief en in het 
volgende keihardje. 
Diezelfde dag organiseren de jins, onze oudste leden, een carwash om 
hun buitenlandse zomerkamp te financieren. Dit vindt eveneens in de 
Kerkepannezaal plaats. Maak die auto dus maar goed vuil en laat ze 
dan wassen door onze jins! 
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Givers 
Hier is hij dan damens en heren!! De 2e editie van het 
Giverkeihardjeee!!! woehoeee jeeej olleeee wiiii tuuut tuuuut  
 
Zondag 13 dec:  

De koude winterdagen zijn in het land en 
daarom zoeken wij vandaag het warme 
zwembad op :D Waar we zullen gaan zwemmen 
zal later nog meegedeeld worden, maar hou 
jullie zwemgerief en een paar centjes maar 
alvast bij de hand  

 
Maandag 21 dec:  
HO-HO-HOOOO!! Zoals de traditie het wil houden we ook dit jaar weer 
een mega gezellig kerstfeestje met hapjes drankjes en cadeautjes :p 
verdere info krijgen jullie nog van ons maar ga alvast maar naar de 
winkel achter een leuk kerstgeschenkje en deftige kleren. Wij zorgen 
voor de rest!  
 
Zondag 27 dec:  
Lieve givertjes, 2 dagen 
geleden was het bij de 
meeste families groot 
feest, wel Seppe heeft dat 
GROOT wel erg ruim 
gezien waardoor we nu 
nog steeds met een volle 
maag zitten en er vandaag 
niet kunnen zijn voor jullie. 
MAAR!! We hebben voor een alternatief gezorgd. Hier een fijn mopje 
om jullie zondag te vullen. 
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De meester geeft natuurkundeles. "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou 
krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?" Mark: "De 
zomervakantie duurt acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar 
veertien dagen, meester!" 
 

Zondag 3 jan: Schaatsen 
WHieeeeeeeeeee, de eerste activiteit van 2016 en 
wat voor één :o We gaan vandaag gaan schaatsen 
met alle takken van onze scouts. Voor deze activiteit 
spreken we van 13u45 tot 16u af aan de schaatsbaan 
in Koksijde (voor degene die het niet weten, dat is 
voor het gemeentehuis in de put) 
Vergeet zeker geen 4 euro en handschoenen 
 

Zondag 10 jan: Leiding en de idioten 
Een vrouw moet slim zijn, ze moet lief zijn, goed in bed, en ze moet 
kunnen zwijgen tegen mijn vrouw. 
Homo`s zijn altijd zo goed gekleed omdat ze zo lang in de kast gezeten 
hebben. 
Liefde is... na de seks direct naar huis. 
Allemaal uitspraken van Onze goede vriend Phillip Geubels. Daarom 
spelen we vandaag een variant wan zijn programma. ‘De leiding en de 
Idioten!’ 
 
Zondag 17 jan: De slimste Giver ter Zeedustra 
Jajaa, ook vandaag blijft Phillip Geubels een deel 
uitmaken van onze activiteit. Vandaag spelen we 
namelijk De Slimste Gever ter Zeedustra. Schaaf 
jullie kennis maar al bij met deze moeilijke vraag: 
Waar komen de smurfen toch vandaan?... 
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zondag 24 jan: Risk in groot spel? 
WERELDOVERHEERSING!!! Dat is toch wat 
we allemaal wilden als we klein waren he? 
Wel vandaag is dat moment aangebroken en 
vervullen we onze kinderdroom!! Spreek je 
troepen toe, slijp je zwaarden en smelt je 
tinnen soldaatjes tot kogels. We Spelen nog 
is het traditioneel duinenspel! 
 
 
Zaterdag 6 en zondag 7 feb:  
Hebben wij eigenlijk al een echt giver-weekend gehad? Ik dacht het 
niet echt he?! Daar brengen we dit weekend verandering in. Alles wat 
je hier over nog moet weten komt later nog in een komende brief. 
 
 

 
 
 
 
               Seppe Arne                   Charlotte       Sander 
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Wist-je-datjes 

 
Wist je dat Jasper zijn tandenborstel 14 dagen kwijt 
was op kamp? 
 
Wist je dat Izy stiekem 
nog altijd niet zo goed 
kan fietsen   
 
 
 

 
 
Wist je dat Jonas zijn liefje in Italië heel erg 
mist? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat Simon zijn passie voor 
ketchup zo extreem is dat hij eigenlijk 
zelf een fles ketchup is.  
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JINS 
WUk? Ti mo e Keihardje wi. Welkom in Zeedustrevergem, woa dawe 
junder gon togen wuk dawe de noaste weken ollemoale gon doen. 
Oed junder gereid, want tga nie geweune zien wi.  
 
13 december 
Exaams. Wuk zien da eigliek? E bitje woordn op e bladje schrieven, e 
kèrel die der wa tekeningsjes bie makt, en voila, je meugt da tjoar 
derachter were doen. E vicieuze cirkel, dadde. Mo kiek, met da junder 
mamatje en papatje wiln da junder vele leern dezer dahen, gawe nu 
geweune een uurtje afspreekn in plekke van 3 uurn. Ist goed? Pakt van 
te 4’en toet te 5’en exaamnuurtje. 
 
20 december 
Bè, tzèste ehja, je peist toch nie da kik ier weer e keihard origineel 
tekstje gon verzinn. Van te 4’en toet te 5’en exaamnuurtje. 
27 december 
 
Kzoe zegn, proficiat me junder 
exaams, moja, nelft go were 
gebuusd zien, ken da al. Dusja, 
Vandage krieg je e dagsje congé om 
te gon bleiten bie je oma en opa 
enal, en om duusd beloftes te 
maakn voe noaste joare, daje 
belooft vele beter te blokn, ma je 
wit nu al dat da nie ga gebeurn. DUsja, Gin scouts vandage. 
 
MOANDAGE 28 december 
Normoal zoeje nu bie tante Maria moetn komn zegn oe daje punten 
woaren, zoe je ma klapn over joen bie al je tantes en noenkels beist 
daje zelve vuf meter verder zit, en zoeje heel den avond zitn wachtn 
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toet da de volgende pla komt want je wilt eignlik zo zere meuglik weg 
van die tafel. Ewi, god zie grepreezn, want je meugt na de scouts 
komen voe e kerstfjistje. Pakt ollemoale e cadeau mee van max 5 
euro, en ook wa geld voet eetn,. We gon nog loatn weten oevele. 
 
3 januari  
Kmoetn eerlik zeggen, at er één 
twuk is dak nog sjiek vinn an de 
wintervakanse, ton ist wel 
schatsen. Kvoeln me echt vrie ak 
ant glijdn zien over da ies, en 
onderweg e poar dwoaze fransche 
kunn doe stukn. Machtig geweune. 
Mokiek, vandage gon we da doen me heel de scouts, dus tgan weer 
duusd kinders aje nekke hangn voe tikkertje te speeln. Das wel e 
mindern. Afsprake 13u45 an de schatspiste, normaal ist teegn 16u 
were gedoan. Vergit je andschoenn nie en €4 (miskiens e bitje meer 
voe daarachter nog etwuk in de kotjes te gon drinkn).  
 
10 januari  
Ti were tmoment voe te togen da junder noste joare wel écht goeie 
leiders en leidsters gon wordn, in plekke van hisan te zitn zupen de 
vriedagavond en de zundag met e koater no de scouts te moeten 
komn, beist daje liever meje kop boven de wc zoe hangn. Alehow, 
Stage 2 dus. Kgon nog loatn weetn op Mulleboek wien da woar moe 
stoan. 
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15-16-17 januari Ket eignlik hèt met 
olsan na die bekakte scoutslokaaln te 
moetn komn wi. Je wit gie nie wuk en 
ende dat da is zekerst, met den otto 
van Bevergem na doar? Liters, liters 
nafte e kik doar al an verdoan. Kom 
junder geweun eki naar hier ehja. Je zie 
welkom in Bevergem vor e heel 
weekend! Tgo were informaasje stoan op Mulleboek. 
24 januari  
Ki hoard da junder vande zomer eki e twosjn anders op kamp wiln 
goan. In zo e apeland int Oosten. Ewe, goed voe junder, mo ik gon nie 
mee wi. Kweetn wel da je doa vree vele geld voe nodig et. Dus 
vandage gowe de Zeugefeestn… A nee wacht, kbedoeln Fiesta 
Zeedustra en de carwash voorbereidn. Khoopn dat er gin in va junder 
e kunstenare als cosin et, want da lopt nie goeid af.  
 
31 januari  
Werol gin activiteit? Wukke leegzakn zien junder eignlik? Kerel vint, ti 
lik de chiro. Beja, gin activiteit hé toene. Speelt nog e bitje op junder 
iPad en Playstation en ol die andere bucht. Tsjoolaards. 
 
7 februari 
We gon nog eki e beirezotn activiteit utwerken, me 23 postjes, 4 
pakkers, door hil België, samen met de scoutsn en chiro’s van heel 
West-Vlaandern, echt, twordt beiremachtig, je moe sowieso komn!... 
Ah nè wacht, kzien ant missn. We gon gon zwemn. 
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Da wast were gi. Kgon de groetn doen an Amar, Claude, Anja, Danny, 
Kenny en Lorenzo, Wantje, en al die andere mongooln in Bevergem. 
Toet de noastn hé.  
Ahja, en vergit junder Bucketlist nie hé! 
Yoooo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARMAESPE! 
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Raadseltjes 
 

1. Waarom is een aardbei rood? 
 
2. Hoever kan een 
olifant het bos in lopen? 
 
 
 
3. Wat heeft 21 ogen maar kan niet 
zien? 
 
 
4. Hoe heet de bovenste steen van 

een huis? 
 

 
5. Wat is wit en gaat 

omhoog? 
 
 

6. Hoe komt een 
konijn uit de 
sneeuw? 

 
 

 


