
 

 

 

 

Op 21 maart begint de lente. Dat 

betekent WIJVEN IN MINIROKJES!!!  

dat maart een maand is van een nieuw 

begin, of voor ouwe rotten als jullie 

lijding een moment van terugdenken aan  

‘dien goeie ouwen tijd’. Aan de tijd dat 

ridders nog met echte draken streden en 

niet met vieze boerinnekes op een klj-fuif. 

Aan de tijd dat deze koene knapen op 

queeste gingen naar de Heilige Graal en 

andere legendes. Om deze strijders te eren 

zullen wij deze maand hun levensgewoontes 

overnemen en op queeste trekken om 

verschillende hedendaagse mysteries te ontsluimeren. 

 

 

 

 

 

We weten allemaal dat vrouwen evenwaardig zijn (we moeten ze op z’n minst doen 

geloven dat het zo is), maar tegenwoordig beginnen sommigen, en ik noem geen 

namen, hier rond te bazuinen dat ook geiten evenwaardig zijn. Wat een faliekante 

prietpraat is dat! Deze vergadering zullen wij, dappere ridders, de oorsprong van 

dit gerucht onderzoeken en de echtheid hiervan volledig de grond inboren. 

“Geiten zijn evenwaardig”-

vergadering 



Deze zaterdag zullen we op zoek 

gaan de Heilig Graal van dezer 

dagen: Goedkope spaghetti  

bolognaise. De locatie van onze 

dropping zal later nog bekend 

gemaakt worden omdat 

enkel Elie deze 

weet en ik hem nu niet 

kan bereiken. 

 
 

 



Ik heb geen zin 

meer om nog iets 

stoms te doen, 

dus hier heeft u  

een foto van een 

lekker  

pouléke 

 

15-17 maart Zweinstijnweekend (neem een stok, naast die in uw 

broek, en een brilleken mee) 

Jaja, het is weer zover… Districtweekend. De DC’s hadden iets vernomen over onze kruistocht naar 

de waarheid en dachten daarom dat het misschien “plezant” zou zijn om dat met iedereen van het 

district te doen. Dit weekend zullen we ons verdiepen in de magische wereld van tovenaars. Iedereen 

met een beetje verstand weet dat Dreuzels zoals wij niet toegestaan worden om de tovenaarswereld 

te betreden, maar omdat het districtweekend is en we dus ons niveau moeten verlagen, zullen we dit 

ganse weekend onze kop tegen een muur rammen in de hoop er ooit door te geraken. Fun 

gegarandeerd. 

Lifehack-buster-vergadering (2u op het lokaal, neem een 

labovest, veiligheidshelm -en bril mee) 

We zijn allemaal bekend met het fameuze programma mythbusters waarin twee dapper 

hedendaagse ridders opzoek naar de echtheid van verschillende stadslegendes. Klinkt volgens mij 

toch als een queeste. Omdat ons budget net echter iets lager ligt dan hun, zullen wij ons deze 

vergadering focussen op lifehacks 

Flat-earth-vergadering (2u op het lokaal, neem iets plat mee) 

Deze mythe gaat der hele wereld rond (haha, mopje). NASA heeft ons voorgelogen, de wereld is 

helemaal niet rond, hij is plat. Indien we er even bij stilstaan, kunnen we argumenten vinden zoals: 

‘Maar ik sta recht en ik draai toch niet rond?’ of ‘Moest de aarde rond zijn dan zouden de Chinezen 

er al lang afgevallen zijn’. En dan denken we na en beseffen we dat deze argumenten belachelijk zijn. 

We zullen deze vergadering ons dus niet bezighouden met de vorm van de aarde, maar eerder met 

het feit vanuit welke grot deze bende imbecielen zijn gekropen en hoe ze elkaar gevonden hebben. 

 


