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Voorwoord          
 

 

Hey liefste Joellezers 
 
Het is begin oktober en dat betekent maar één ding, het begin van alweer een 
supertof Chirojaar! Nu de Mariakerkse Feesten achter de rug zijn en de nieuwe 
leiding officieel is voorgesteld, zijn we helemaal klaar om er elke zondag een 
onvergetelijke namiddag van te maken. Dit jaar mogen we (eindelijk) de 
bubbels en mondmaskers achter ons laten en kunnen we dus terug weer Chiro 
beleven zoals normaal: met dikke Berta, misschien wel eens een gemengde 
activiteit en natuurlijk grote watergevechten tegen het einde van het jaar als 
het weer terug wat beter is.  
 
Voor we beginnen aan het nieuwe Chirojaar, blikken we natuurlijk ook nog 
eens terug op het afgelopen bivak. Heusden-Zolder werd gedurende twintig 
dagen onveilig gemaakt, eerst door een woeste groep piraten en vervolgens 
door een ruige bende Vikingen. Natuurlijk was dit nooit mogelijk geweest 
zonder een fantastische kookploeg, enorm enthousiaste oud-leiding, een heel 
gemotiveerde leidersploeg en onze groepsleiding.  
 
Voor we kunnen beginnen uitkijken naar een volgend kamp hebben we nog 
een heel Chirojaar voor ons. Om jullie hier over te informeren, hebben we deze 
Joel geschreven. Hierin vind je alle belangrijke informatie over onze 
Chirowerking zoals belangrijke data, info over het jaarthema, een kennismaking 
met je leiding en enkele leuke weetjes en spelletjes. Dus zet je maar 
comfortabel in de zetel, neem er eventueel iets bij om te eten of te drinken en 
doorblader op het gemakje de Joel.  
 
Heel veel leesplezier en tot zondag! 
 
Groetjes van de Joelredactie  
Renée, Annaëlle, Samuel en Kasper 
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Jaarthema          

Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven! 
 
 
Het jaarthema voor dit jaar is Vonken, een jaarthema dat energie en warmte 
uitstraalt. Dat is exact waar iedereen nood aan heeft na lange tijd stil te hebben 
moeten zitten. Energie en beweging dat is waar het dit jaar om draait! Niet alleen met 
volle energie ons amuseren op elke chirozondag, maar ook af en toe gewoon eens 
gezellig samen zitten rond een vuurtje op Bodega, op weekend of op kamp.  
 
Vonken draait om samen zijn, samen één grote groep vormen, vol vriendschap en 
liefde waar de vonken van af vliegen! Met z’n allen een team zijn maar toch allemaal 
uniek blijven, want iedereen binnen onze Chiro is uniek. Iedereen brengt zijn eigen 
energie en enthousiasme. Want de Chiro is de perfecte plek om echt helemaal jezelf 
te zijn en je volledig te smijten. Doe eens iets zot en gooi alles ondersteboven, laat 
het vuur in jou niet doven!  
 
Natuurlijk is er geen Jaarthema zonder een Jaarthemafiguur. Dit jaar maken we 
kennis met een nieuwe vriend, Vonk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hallo, ik ben Vonk en zal jullie dit jaar vergezellen. Deze zomer sprong ik uit jullie 
kampvuur en reisde ik mee met de camion naar Mariakerke. Sindsdien heb ik vol 
ongeduld zitten wachten op de start van het nieuwe Chirojaar en nu ben ik helemaal 
klaar om er samen met jullie een topjaar van te maken! Natuurlijk ben ik niet alleen 
naar hier gekomen, ik nam ook nog zeven vriendjes mee: Vlammetje, Vino, Vic, 
Vinnie, Vicky, Viv en Vera! Zoals je kunt zien, zijn ook wij, een super diverse groep 
vonken, klaar voor een Chirojaar vol vuur!” 
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Willen jullie graag nog meer te weten komen over Vonk en zijn vrienden? Neem dan 
zeker een kijkje op de website van Chirojeugd Vlaanderen via 
https://chiro.be/vonken. Daar vind je enkele Vonkende knutseltips terug, een verhaal 
over Vonks’ avonturen en uiteraard ook het nieuwe jaarthema lied. Bij deze geven 
we jullie alvast het refrein mee, begin maar al te oefenen! 
 
 

 
Chiro geeft vonken! 
Al is het leven zuur 
Chiro doet je pronken! 
Samen rond het Chirovuur 
We wakkeren de vlam wat aan en delen het moment 
Ik weet dat jij er voor mij bent 

 

 

  

https://chiro.be/vonken
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Infopagina          
 

Wanneer, Waar en Hoe?  
De leden worden zondagmiddag verwacht vanaf 14u00. We starten om 14u15 
en eindigen om 18u00. De meisjes verzamelen op het Mariakerkeplein. De 
jongens verzamelen op de kleine parking voor de sporthal. De Chiro is 
verantwoordelijk vanaf de leden zijn aangekomen. Eens aangekomen, wordt 
verondersteld daar ook te blijven.  
 

Inschrijvingen  
Je zoon of dochter inschrijven in onze Chiro kan via enkel via een 
inschrijvingsformulier. Deze zijn te vinden op onze websites:  
Meisjes: http://www.chiromariakerkeolv.be/  
Jongens: https://www.chirosjb.be/  
Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar €30. Betalen is enkel mogelijk via 
overschrijving:  
 

• Rekeningnummer meisjes: BE71-8904-3404-0069  
• Rekeningnummer jongens: BE60-8904-3404-0170  

 

Enkele afspraken  
Speelgoed 
We vragen uitdrukkelijk geen speelgoed mee te brengen naar de Chiro. 
Gebeurt dit wel, dan wordt het de hele middag aan de kant gelegd en wordt 
het terug meegegeven als de Chiro is afgelopen.  
 
Gsm gebruik 
Een leven zonder smartphones, we kunnen het ons niet inbeelden. Toch vragen 
we om deze niet mee te brengen naar de Chiro. Dit om schade en diefstal te 
vermijden. Tijdens de Chiro gaat het er al eens wild en vuil aan toe, een 
ongelukje is snel gebeurd.  
 
Vieruurtje  
• Meisjes & jongens: 
Wij vragen om elke week €1 mee te geven aan uw zoon/dochter. Hiervoor 
krijgt hij/zij dan een drankje en een koekje.  
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Infopagina          
 
Kledij en uniform 
 
Voor de meisjes is het uniform verplicht vanaf de Kwiks en bestaat uit:  

• -  een Chirorok, broekrok of korte broek  
• -  een blauw Chirohemd/trui  
• -  een rode (Chiro) T-shirt  

 

Voor de jongens is het uniform verplicht vanaf de Rakkers en bestaat uit:  
• -  een korte beige broek (vanaf de Kerels is een lange broek toegestaan)  
• -  een blauw Chirohemd/trui  
• -  een rode (Chiro) T-shirt  

 

Aan de ouders van de leden voor wie het uniform niet verplicht is, 
vragen wij uw zoon of dochter toch gelijkaardige kledij (beige broek, 
rode T-shirt) te laten aan trekken. Op die manier is het gemakkelijker 
voor de leiding om uw zoon of dochter op afstand te herkennen.  
Gelieve uw kinderen altijd kleren aan te doen die tegen een stootje 
kunnen en vuil mogen worden. Hou rekening met jassen en schoenen. 
Ook naamtekenen is handig om te weten van wie de verloren spullen 
zijn.  
 

Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je terecht in De Banier.  
Je kan ook gebruik maken van het tweedehandssysteem. Ben je opzoek 
naar een tweedehandsuniform of heb je thuis een uniform liggen dat 
niet meer gedragen wordt en nog in een degelijke staat is. Neem dan 
gerust contact op met leider Wolf (0473/66 91 06).  
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UiTPAS           
 

Net zoals vorig jaar ondersteunen we als jongens- en meisjeschiro (als eerste 
jeugdbeweging!) de UiTPAS. Met deze pas krijg je de extra voordelen van Gent 
en andere UiTPASregio’s in Vlaanderen er bovenop! Geef je UiTPAS nummer 
door aan de hoofdleiding en zijn doen de rest.  

Wat is UiTPAS Gent? 
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of 
jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je 
dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.  

Voor wie is UiTPAS Gent? 
Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken. UiTPAS 
staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart 
is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.  

Waar is UiTPAS Gent te koop en wat zijn de welkomstvoordelen en tarieven?  

De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop. De voorlopige 
verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, hoofdbibliotheek Gent 
Zuid, het Mobiel Dienstencentrum en Uitbureau.  

Welke voordelen hebben de mensen die in aanmerking komen voor het 
kansentarief? 
Inwoners van Gent die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming 
of in schuldbemiddeling zijn, krijgen extra korting: ze betalen maar 1 euro voor 
de aankoop van een UiTPAS en krijgen 80% korting voor deelname aan een 
activiteit bij een UiTorganisator. Op deze manier betaal je dus geen 30 euro 
lidgeld bij ons maar slechts 6 euro! Op bivak gaan kost je dan 26 euro! Opgelet: 
mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief (mensen in armoede) 
kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel aanvragen.  

Hoe ga je concreet aan de slag met UiTPAS?  

Koop je een UiTPAS. Surf dan naar www.uitingent.be.  
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Trooper           
 

Trooper was vorig jaar een groot succes! Dit jaar kunnen we zeker en vast de centjes ook 
gebruiken die jullie voor ons via Trooper verzamelen. Zoals de meeste waarschijnlijk wel al 
weten, blijft Trooper nooit stilstaan. Vergeet ons dus niet, en let op als je een Trooper-site 
ziet ;)  
Voor wie Trooper nog wat nieuw is, leggen we het graag nog eens uit hoe het in elkaar zit.  
 

Wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er niet veel voor 
doen én het is helemaal gratis! 
 

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?  
Wel, dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro’s.  
 
https://trooper.be/chiromariakerkeolv 
 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb 
 

Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe 
Trooper nu precies in elkaar zit. 
 

1. Elke vereniging heeft dus een unieke Trooperpagina (zie hierboven) 
2. Op deze unieke pagina staan links naar webshops 
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, 

weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 

extra uit te geven. 
5. Van elke aankoop die jij dan doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. 

Iedereen blij!       
 

Vergeet zeker niet je Trooperbotje te activeren. Deze helpt je eraan herinneren dat je de 
Chiro kan steunen wanneer je op een Trooperwebsite surft! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://trooper.be/chiromariakerkeolv
http://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb
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De Chiro-agenda        
 

Pak alvast jullie agenda’s erbij om deze belangrijke data aan te stippen. 
 

 
 

11 - 21 augustus 
Kamp meisjes 

27 november: 
Quiz E=SJB² 

27 maart: 
Etentje 

5 december: 
Sint 

1 - 11 augustus 
Kamp jongens 

24 december: 
Jeneverbar, glühwein, vuurtjes 
en een levende kerststal: Bodega 

Coming soon: 

➢ Bedankingsetentje kookploeg 
➢ Kinderfeestje 
➢ WazZzapi 
➢ Filmnamiddag 
➢ Zwemmen in de Rozebroeken 
➢ Rambodag 
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  Lieve pinkeltjes, 
 
Ondertussen kennen jullie de leiding al een beetje beter! Maar, wat weten jullie nog niet over ons? Onze 
lievelingsmoppen! 
Lees de moppen maar goed dan kan je jouw leidsters eens goed doen lachen de volgende zondagen. Wij kijken er 
naar uit om elke zondag met jullie te spelen, zingen, knutselen, lachen en veel plezier te maken!  
 
Kusjes van de pinkelleiding 
Rosalie, Koré , Noor en Sien  

Een vrouw komt een 
kledingwinkel binnen en vraagt: 

“Mag ik die  jurk in de etalage 
passen?” “Natuurlijk. Maar we 
hebben ook paskamers hoor!” 

Dokter: “We hebben tijdens uw 
operatie dertig theelepeltjes in 

uw maag gevonden!” 
Patiënt: “Natuurlijk, dat was het 
recept. Tien dagen lang drie keer 
per dag één theelepel.” 

Een politieagent loopt door de 
straat en ziet een meisje dat niet 
bij de bel kan. Hij helpt haar en 

drukt op de bel. Zegt het meisje: 
“Bedankt! Nu moeten we heel 

hard wegrennen!” 

Liza is naar de tandarts 
geweest. Haar moeder vraagt: 
“Doet je tand nog pijn?” Liza: 

“Dat weet ik niet. Mijn tand ligt 
nog bij de tandarts.” 

Twee paarden zien een zebra 
lopen. Zegt het ene paard: 

“Moet je zien, die heeft zijn 
pyjama nog aan!” 

Er zitten twee augurken in 
een potje. Zegt de ene 

tegen de andere: “Mag ik 
nu eens bij het raampje 

zitten?” 
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Helaba lieve lieve speelclubbers,  
Wij hebben SUPER veel zin in het nieuwe jaar! 
Elke zondag zullen wij voor jullie klaar staan om er een fantastische middag van te maken.  
Er staan dan ook al enkele zaken op ons lijstje die wie zeker en vast met jullie willen doen:  

- Een spetterend weekend 
- Meiden middag 
- Kinderfeestje  
- Een dag dat we de rollen omdraaien en jullie onze leidsters worden  
- ….  

Heb je zelf nog een cool idee, schrijf het dan in het kadertje vanonder aan deze pagina, knip 
dit uit en breng het volgende zondag mee!  
 
Verder willen wij jullie heel erg graag beter leren kennen. 
Jullie ons ook? Verbind dan de juiste leidster met de juiste tekst!  

Dit wil ik nog heel graag doen dit jaar:           

Leeftijd: 20 jaar 
Hobby’s: CHIRO, lopen  
Lievelingseten: krokketjes 
en chocolade  
Lievelingskleur: geel  
Studierichting: dokter 
Wat neem je mee naar een 
onbewoond eiland: mijn 
lieve medeleiding  
 

Leeftijd: 18 jaar 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten:  tomaat en 
chocolade 
Lievelingskleur: alle kleuren van de 
regenboog  
Studierichting: sociale 
wetenschappen  
Wat neem je mee naar een 
onbewoond eiland: een 
kaartspelletje 
 

Leeftijd: 19 jaar 
Hobby’s: Chiro, energiedrankjes 
verkopen  
Lievelingseten:  pasta 4 kazen  
Lievelingskleur: rood 
Studierichting: psychologie 
Wat neem je mee naar een 
onbewoond eiland: mijn liefje  
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Lieve Kwikies 
 
Hopelijk hebben jullie net zoals ons heel erg veel zin in het nieuwe Chirojaar! Wij 
staan alvast te popelen om jullie geweldige zondagen en een spetterend kamp te 
geven. Hier kunnen jullie ons via een spelletje nog wat beter leren kennen. Veel 
plezier!  

 
Leeftijd: 21 
Studie: psychologie 
 
Lievelings… 
eten: spaghetti 
dier: panda 
kleur: geel 

Leeftijd: 21 
Studie: human 
resources 
 
Lievelings… 
eten: salade 
geitenkaas 
dier: rendier 

kleur: roze  

 
Leeftijd: 21 
Studie: lager 
onderwijs 
 
Lievelings… 
eten: spaghetti 
dier: dolfijn 
kleur: oranje 

Leeftijd: 19 
Studie: 
kunstwetenschappen 
 
Lievelings… 
eten: Griekse 
pastasalade 
dier: mijn honden 
kleur: oranje 
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Lieve tippers 
 
We zijn super enthousiast voor het nieuwe chirojaar. We gaan ons best doen om jullie een 
zo leuk mogelijk jaar te geven. Maar dat zal niet zo gemakkelijk worden want jullie zullen ook 
een aantal opdrachten moeten doen. Als jullie hier in slagen zal er een grote verrassing zijn 
op kamp. Doe jullie best en succes 
 
- Zorg dat iedereen een tiktok maakt op een bepaald liedje. 
- Zorg ervoor dat zoveel mensen op de radio/tv komt. 
- Organiseer een grote picknick met iedereen (ook leiding) 
- Maak buiten de chiro een kledingketting van 20 meter. 
- Maak van de leiding een zo mooi mogelijk portret. 
- Iedereen moet een hele dag met je trui binnenstebuiten naar school gaan. 
- Elke tipper moet een brief sturen naar 1 van de leiding of ze allemaal hahah. (Lima Carlier 
Vijverstraat 23 9030 Mariakerke) (Eva Roelandt Kleine broekstraat 25 9030 Mariakerke) 
(Astrid Van Wassenhove Amand Casier de ter Bekenlaan 15 9030 Mariakerke) (Eline Beke  
Klaphof 31 9031 Drongen) 
- Een groepsfoto op een bekende plek in Gent of een andere grote stad, bv. het Belfort, het 
atomium … 
- Met z'n allen samen het volledige menu van de mcdo eten. (ticketjes bijhouden) 
- Verzin een groepskreet.  
 
 
Kusjes xxxx 
 

 
 
Eva Roelandt      Lima Carlier         Eline Beke         Astrid Van Wassenhove 
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Elabaaaa tip10’s,  
 

Dit jaar gaan jullie een fAnTaStiCo jaar tegemoet; filmavondjes, stadsspel, midweek 
en nog veel meer. Al jullie wensen en ideeën zullen wij proberen waarmaken haha 
:)). 
We kijken al uit naar de sappige roddels en de verhalen over de eerste keren 
uitgaan, woopwoop. 
Aangezien jullie ons nog niet zo goed kennen, kunnen jullie alvast beginnen met de 
eigenschappen/weetjes/quotes aan de juiste leidster te linken.  

Veeeel plezier 😊 

 
Greets CRM 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

O Ik vind mezelf soms wel een hot 

chillipepper en staat daarom dus 
ook voor altijd op men enkel 
gekerft. #inked #hotaf 

O Mijn chirofluit vergeten is een 

van mijn beste specialiteiten. 
#dommerd 

O Ik heb echt een cursus 

ballonnen opblazen nodig. #noob 

O Ik ben de jongste van de drie. 

#baby 

O  Op het moment dat dit artikel 

geschreven werd, had ik een 
bloedneus. #ocharme  

O Renée en ik zijn werkbuddies. 

#oneteam 

O  Als ik een stapje in de wereld 

wil zetten, doe ik liefst gewoon 
mijn schoenen uit #glasindevoet 
#yolo 

O  Mijn tiktok-carrière is goed op 

gang aan het komen. #foryou 

O  Café de Yucca is mijn tweede 

thuis #studentlife #biertjes 

O Luidkeels de foute lyrics 

meezingen is wel men ding. 
#borntobeasinger  

O  Van nature ben ik niet zoooo 

blond/wit #fakeblondine 

O  Dat ik dichter woon thuis bij 

men campus dan op kot doet er 
niet toe; freedom it isss #kotlife 
#byemama 

MARGO

O 
 

CAMILLE

O 

RENEE

O 
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Lieve Aspi’s 
Wat hebben wij er ongelofelijk veeeel zin! Een jaar vol zotte zondagen met awesomeee activiteiten, een 
midweek om nooit te vergeten, een weekend op verplaatsing, maar vooral het kamp mogen we niet vergeten 
waar we mooiste herinneringen aan over zullen houden. 
Heb je je wel eens afgevraagd op wie van ons je het meest lijkt? Dit zal je gauw te weten komen met 
onderstaande quizzzz. 
Veel plezier xxx 
MKM 

 
 
Mijn guilty pleasure 
A) Dikke durum met looksaus eten & keeping up with the Kardashians kijken 
B) Scheetjes laten 
C) Eurosong kijken en zo goed als alle liedjes (her)kennen 
 
Droombestemming 
A) Sri Lanka 
B) Indonesië 
C) Scandinavië 
 
Favo liedje van ‘t moment 
A) The spins – Mac Miller 
B) Olha a explosão – MC Kevinho 
C) Water – Salatiel, Pharrell Williams & Beyoncé 
 
Celebrity crush 
A) De helft van de Rode duivels 
B) Timothée Chalamet 
C) Zac Efron (vooral de High School Musical versie, maar nu stiekem nog steeds) 
 
Favo frituursnack 
A) Mozzarella sticks 
B) Bickyyy en kaaskroket  
C) Frikandel speciaal en kaaskroket 
 
Favo dansliedje 
A) Alles van Sean Paul & Pitbull 
B) Pony - Ginuwine 
C) Rihanna en Jaren 2000 liedjes vind ik altijd een vibe!  
 
 
 
 

A) Kaat         B)  Margot          C)   Marie  

Op welke leidster lijk jij het meest? 

Je meest gekozen letter bepaalt je resultaat 
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Beste ouders en leden,  
Hopelijk hebben jullie allemaal super veel zin dit spetterende nieuwe Chirojaar. Na het 
geweldige kamp zonder bubbels zijn alle leidsters er weer helemaal klaar voor. Het wordt 
een jaar vol vriendschappen, vreugde en veel plezier op het plein van Mariakerke! 
Ook dit jaar staan er drie nieuwe groepsleidsters voor jullie klaar. Zij staan altijd paraat voor 
iedereen! Hieronder stellen ze zichzelf even voor. 
 
Hey 
Ik ben Melanie, 21 jaar oud en zit al vanaf de pinkels in de chiro. Dit is mijn vijfde jaar als 
leiding en mijn derde jaar als groepsleiding. Ik kijk enorm uit naar het komende jaar en kan 
niet wachten om er op zondag samen met mijn kwiks weer in te vliegen! 
 
Hallo! Ik ben Kaat, ik ben 21 jaar en zit al vanaf de speelclubs in de Chiro. 
Dit is nu mijn vierde jaar als leiding en mijn tweede jaar als groepsleiding. 
Wanneer je vragen hebt, kan je me dit jaar vinden bij de aspi's. 
 
Hoi hoi!  
Ik ben Marie, 20 jaar en zit al vanaf de Pinkels in de Chiro. Ik sta al drie jaar in de leiding en 
dit jaar voor het eerst in de groepsleiding, spannend! Op zondag kan je mij altijd vinden bij 

Aspi’s. Ook ik heb er heel veel zin in!       
 
Moesten jullie de groepsleiding willen bereiken kan dit via groepsleidingolv@hotmail.com. 
Exacte gegevens van de groepsleiding kunnen jullie achteraan de joel vinden

 
 V.l.n.r. Marie, Melanie en Kaat 

mailto:groepsleidingolv@hotmail.com
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Dag Pinkels,  
Wij zijn jullie nieuwe leiding voor dit jaar en kunnen niet wachten om met jullie te spelen. 
Ons jaar zal er 1 zijn voor in de geschiedenisboeken met als hoogtepunten ons bivak, 
pinkelweekend, ... We zullen elkaar in het jaar beter leren kennen, maar hieronder kan je 
alvast wat interessante weetjes over ons vinden.  

 

Naam: Waldo Capeau 

Aantal jaar leiding: 3de 

Studie: Bio-ingenieurswetenschappen 

Lievelingseten: Lasagne 

Favoriete superkracht: Onzichtbaar zijn 

Lievelingskleur: Groen 

Hobby’s: Chiro, saxofoon en floorball 

Lievelingsdier: Tijger 
 

Naam: Valére Van Hoorde 
 

Aantal jaar leiding: 2de 

Studie: Burgerlijk ingenieur-polytechniek 
Lievelingseten: Kaaskroket 
Favoriete superkracht: Tijdreizen 
Lievelingskleur: Paars 
Hobby’s: Chiro en klimmen  
Lievelingsdier: Aap 

 

 

Naam: Paco Capeau 
Aantal jaar leiding: 1ste 

Studie: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
Lievelingseten: Frietjes van de frituur 
Favoriete superkracht: Vuur spuwen 
Lievelingskleur: Donker groen 
Hobby’s: Rugby, chiro en ice-tea drinken 
Lievelingsdier: Koala 

 

Naam: Wolf Oosterlinck 
 

Aantal jaar leiding: 1ste 

Studie: Fysica en sterrenkunde 
Lievelingseten: Pizza hawaï 
Favoriete superkracht: Vliegen 
Lievelingskleur: Paars 
Hobby’s: Frisbee en Chiro 
Lievelingsdier: Wolf 

 

 

Naam: Kentaro Coppens 
Aantal jaar leiding: 1ste 

Studie: Biochemie en biotechnologie 
Lievelingseten: Curry met rijst 
Favoriete superkracht: Teleporteren 
Lievelingskleur: Oranje 
Hobby’s: Judo en Chiro 
Lievelingsdier: Luiaard 
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Dag Speelclubsss! 
 
Hier zijn we dan jullie nieuwe Speelclubleiding voor dit jaar! Wij kijken er al superhard naar uit om er 
samen een topjaar van te maken met vele toffe spelletjes, een onvergetelijk weekend en een 
waanzinnig kamp op het einde van het jaar. Maar eerst zullen jullie ons wat beter moeten leren 
kennen, kunnen jullie vinden welk kadertje bij welke leider hoort? Verbind dan elk kadertje met de 
juiste leider en wie weet volgt er wel een leuke verassing volgende zondag!  
 

Groetjes van jullie topleiders! 
Wout, Josse, Alexander, Tim en Kasper! 
 

Alexander 

Josse 

 

Kasper 

Wout 

Tim 
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Gegroet beste rakkers 
Bij deze stellen wij u voor: DE RAKKERLEIDING!!! Wij zijn alvast RAZEND ENTHOUSIAST om er 
een kweet-nie-hoe-wijs jaar van te maken. Elke zondag weer een nieuw en uitdagend spel, 
een mega zot weekend en uiteraard een onvergetelijk kamp. De meeste rakkers kennen ons 
al een beetje, maar de vraag is natuurlijk hoe goed?! We gaan jullie de info over jullie 
nieuwe leiding niet zo maar met de paplepel in de mond geven. Jullie gaan toch eventjes 
jullie kleine hersentjes moeten gebruiken om de info aan de correcte leider te linken. Veel 
succes en tot in het chirojaar!!! 
P.S.: Met wat citroensap kunnen jullie de geheime boodschap ontrafelen. 
 
 

Bijnaam:  Sheeba 
Jaar leiding:  Tweede jaar 

Studie:   Ergotherapie 
Hobby:   Parachutespringen en Chiro 
Lievelingseten:  Pizza 
Lievelingskleur:  Cyaan 
Leukste spel:  Dropping 
Beste kamp:  Indiana Jones 
Zotste scheldwoord: Sapperloot 
Lievelingsbloem: Cactusbloem 
Special move:  9 levens  

Studie:   Psychologie 
Hobby:   Buikdansen en Chiro 
Lievelingseten:  Noodles 
Lievelingskleur:  Gifgroen 
Leukste spel:  Klopjacht 
Beste kamp:  Rode Ridder 
Zotste scheldwoord: Sapperdepieter 
Lievelingsbloem: Madeliefje 
Special move:  Teleporteren  

Studie:   Industrieel Ingenieur 
Hobby:   Diepzeeduiken en Chiro 
Lievelingseten:  Traag gegaard buikspek 
Lievelingskleur:  Vermiljoen 
Leukste spel:  Blaaspijpenspel 
Beste kamp:  Potvolpitjes 
Zotste scheldwoord: Sapperdepieter 
Lievelingsbloem: Zelfrijzende bloem 
Special move:  Sonic speed  

Studie:   Houtbewerking 
Hobby:   Bodybuilder en Chiro 
Lievelingseten:  Frietjes met stoofvlees 
Lievelingskleur:  Zwart 
Leukste spel:  Topcops 
Beste kamp:  Indiana Jones 
Zotste scheldwoord: Potvolkoffie 
Lievelingsbloem: Roos 
Special move:  Slopen 

Bijnaam: Doelpiet 
Jaar leiding: Eerste jaar 
 

Bijnaam: Shmuel 
Jaar leiding: Vijfde jaar 
 

Bijnaam: Muck 
Jaar leiding: Eerste jaar 
 



 

 

21 

 

 
Liefste Toppertjes 
Het is weer tijd voor een nieuw Chiro-jaar dat ongetwijfeld nog zotter, beter, en cooler wordt dan het 
vorige jaar. Althans, daar zullen wij samen met jullie voor proberen zorgen. Jullie nieuw leiding 
kwartet bestaat uit 2 leiders die jullie al kennen en 2 groentjes die jullie wel zullen leren kennen. Wat 
staat er jullie allemaal te verwachten dit jaar? Awel dat gaan we jullie eens vertellen! Wij gaan dit 
jaar op een zot weekend, misschien eens samen spelen met de prinsessen van OLV, een Halloween 
spel en nog zoveel meer. Laten we eens beginnen met onszelf voor te stellen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hopelijk zien we jullie snel xxx 
Jullie favoriete nieuwe leiding 
Matthieu Dan Seppe en Arne 

Naam:  Matthieu Derumeaux 
Bijnaam: Decky, Matty-D Buckie 
Aantal jaren leiding: 3de jaar 
Eeuwige liefde: Blake Lively 
Relatiestatus: Net als de vorige 2 joels “Single” 
Studies: KMO-management 
Grootste angst: Naast leider Lars slapen op kamp als die bonen heeft gegeten 
Lievelingsartiest: Lil Uzi Vert 

Naam: Dan Tavernier 
Bijnaam: Ericc, Trump Junior 
Aantal jaren leiding: 2de jaar 
Eeuwige liefde: Alexandra Daddario  
Relatiestatus: Gelijk die boven mij en die 2 onder mij single 
Studies: Toegepaste Economische Wetenschappen 
Grootste angst: onder tafel zitten bij Presidenten 
Lievelingsartiest: Iron Maiden 

 Naam: Seppe Ranschaert 
Bijnaam: Little Jack 
Aantal jaren leiding: 1ste jaar 
Eeuwige liefde: Lima Carlier 
Relatiestatus: Single 
Studies: Ik zit nog in het middelbaar 
Grootste angst: Naast leider Josse slapen na pisquiz 
Lievelingsartiest: Niels Destadsbader en Ziggy 

Naam: Arne De Maegd 
Bijnaam: krekel, Pascal junior  
Aantal jaren leiding: 1ste jaar 
Eeuwige liefde: Corinna Kopf 
Relatiestatus: Single 
Studies: Psychologie 
Grootste angst: Krekelgeluiden 
Lievelingsarties: Pop Smoke 
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Gegroet beste kerels 
Het nieuwe chirojaar staat voor de deur. Dit jaar gaat ongetwijfeld nog zotter, beter, leuker 
en cooler zijn dan alle voorafgaande jaren! Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen hiervoor 
hebben wij gemotiveerde strijders nodig die met ons elke zondag, op weekend, op midweek 
en op kamp er vol tegenaangaan. Samen gaan we er een jaar van maken om niet te 
vergeten! Maak jullie borst maar nat want wij jullie nieuwe leiders hebben al een aantal 
zaken in Petto!  
Hopelijk zien we jullie allemaal snel op de eerste zondag! Hieronder vinden jullie wat 
weetjes over jullie leiding. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Met vriendelijke groetjes 
Jullie nieuwe favoriete leiding xx 

 

Kyell De maegd 

Bijnaam Helmut 

Leeftijd 21 jaar  

Ervaring 4de jaar leiding 

Relatiestatus Bezet 

Studie/werk Onder officier combat 
Recce (verkenner) 

Hobby’s Chiro 

Eeuwige liefde Brandi Love, Mathis 
Bijl 

Favoriete track Paris - Kungs 

 
Levens quote  

Every empty bottle is 
filled with a great 
story  

 

Mathis Bijl 

Bijnaam  

Leeftijd 19 jaar 

Ervaring 2de jaar leiding 

Relatiestatus Single and read 

Studie/ werk orthopedagogie 

Hobby’s Chiro, Voetbal, 
Minivoetbal 

Eeuwige liefde Madelyn Cline, Kyell De 
Maegd 

Favoriete track Age of love – Charlotte De 
witte 

Levens quote Een lief is voor even, 
maten zijn voort leven! 
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Beste Aspi’s 
Na lang wachten weten jullie eindelijk wie jullie 2 nieuwe leiders zijn en al 
zeggen we het zelf, jullie hebben het dit jaar wel zeer goed getroffen. Wij kijken 
alvast uit naar de zondagen boordevol waanzin activiteiten, een gek weekend 
en een overdreven zotte midweek. Hopelijk jullie ook! Zoals verwacht volgt een 
kleine voorstelling van ons. 

 
Naam: Lars Van de Meirssche 
Bijnaam: Tappie 
Leeftijd: 20 jaar 
Ervaring: 3de jaar 
Hobby’s: Chiro, een stapje in de wereld zetten 
Favoriet evenement: Mariakerkse feesten 
Favoriete voetbalploeg: KSC Exelsior Mariakerke 

    
Naam: Casper Verdegem 
Bijnaam: Gazzzpar 
Leeftijd: 21 jaar 
Ervaring: 4de jaar 
Hobby’s: Minivoetbal, chiro 
Favoriet evenement: Schlagerfestival 
Favoriete voetbalploeg: ARAG 
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Een nieuw Chirojaar betekent veranderingen en ook bij de hoofdleiding is dit 
van toepassing. Dit jaar zijn Mathis en Waldo de hoofdleiders.  
 
Voor Mathis is het zijn eerste jaar als hoofdleider en zijn tweede jaar als leider. 
Je zal hem dit jaar kunnen vinden bij de Kerels. Voor Waldo is het zijn tweede 
jaar als hoofdleider en zijn derde jaar als leider. Hem zal je zien de pinkels. 
 
Nu, Wat doen wij precies? Om het kort samen te vatten zijn wij bezig met vele 
belangrijke zaken voor en achter de schermen zoals mails beantwoorden, 
verzekeringen in orde brengen en leiderskringen leiden. Geen eenvoudige taak 
maar wij doen dit met veel plezier. 
 
Moest je nu vragen, problemen, of opmerkingen hebben, kan je altijd bij ons 
terecht. Spreek ons gerust aan voor of na de Chiro, stuur een mail naar 
hoofdleidingsjb@gmail.com of stuur een sms’je. 
 
Waldo: +32489963460 
Mathis: +32472794305 

  
V.l.n.r. Waldo en Mathis 

mailto:hoofdleidingsjb@gmail.com
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Bedankt oud-leiding       
 
 
Beste Milan en Thijs 
 
Al startte jullie chirocarrière niet als eerste jaar pinkel, dat 
doet niets af aan het mooie chiroverhaal dat jullie 
geschreven hebben. Al snel werd duidelijk dat de 
zondagnamiddag voorbehouden werd om met jullie 
chiromaten te ravotten. Als leider trokken jullie de lijn als 
echte chirowieten door, zo namen  jullie enkele sturende 
taken op zoals hoofdleiding, financieel verantwoordelijke 
en vlaggenman. Daarnaast was de Chiro voor jullie meer 
dan leiding. Het was een plaats om met maten samen te 
komen, samen te studeren, te ontspannen en nog veel 
meer. Woorden schieten in deze bedankingsboodschap 
tekort om jullie daden te verzilveren, daarom wacht er 
jullie nog een waanzinnig afscheidsfeestje om jullie extra 
in de bloemetjes te zetten. Het was een waar genoegen 
om met jullie samen te staan en onvergetelijke 
herinneringen te maken. Geniet van je vrije tijd op de 
zondagnamiddag, maar vergeet zeker niet om nog eens 
binnen te springen, want onze deur staat immers altijd 
open voor jullie. Jullie mogen zeker trost zijn op jullie 
carrière en  er vele malen op terug kijken, al dan niet met 
oogkleppen op. Vrée dikke merci voor alles wat jullie 
verwezenlijkt hebben. Het ga jullie goed en tot 
binnenkort. 
 
Bedankt!! 
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Bedankt oud-leiding       
 

Lieve Mona, 
Na 3 jaar als leiding, waarvan 2 als groepsleiding, verlaat jij chiro OLV. 
Jouw afscheid vieren we sowieso nog met een groots afscheidsfeestje, 
maar via deze weg wouden we je al bedanken voor al jouw inzet en 
energie die je in de chiro hebt gestoken. Je was leiding van de 
speelclubs, daarna van de tiptiens en eindigde bij de pinkels en hebt zo 
vele chiroharten geraakt. Chiro was voor jou duidelijk meer dan zondag 
van 2 tot 6 en dat heb jij de voorbije jaren steeds opnieuw laten zien. 
Geniet van jouw Erasmus in Zweden en weet dat je, wanneer je weer in 

het land bent, altijd welkom bent op Mariakerkeplein 3A. Heel veel succes met alles wat je 
doet en tot snel! Xx 
 
Liefste Cato  
Zelfs al voordat je bij de pinkels zat, ging je mee als kookploegkindje 
en daar heb je dan ook je voorliefde voor de chiro ontwikkeld. Elke 
zondag kwam je dan ook als lid/leiding enthousiast toe en met 
datzelfde enthousiasme verlaat je ons na 3 mooie jaren als leiding. De 
kampdansjes zullen nooit meer dezelfde zijn nu we afscheid moeten 
nemen van ons danstalent, maar weet dat je altijd welkom bent om 
samen nog eens te dansen op Snelle. See you very soon sunshine xxx 
 

Liefste Elinor  
Na 16 jaar in chiro OLV moeten we afscheid nemen van jou... Wat zal jij 
gemist worden, maar weet dat jij een blijvende indruk hebt 
achtergelaten op ons. Zo zullen we op kamp met een lach terugdenken 
aan jou en cafelinor. Ook jouw creatieve spelletjes, gevoel voor ritme  en 
aanstekelijk enthousiasme zullen we missen. Hopelijk kom je ons snel 
nog eens vervoegen op een disco of een chironamiddag als 
vervangleidster. Weet dat de deur van de chiro altijd openstaat voor jou. 
We zullen een zwoel Spaans liedje laten afspelen op het Mariakerkeplein 
en dan weten we dat jij daar als eerste zal zijn. Tot snel Elinor, het ga je 
goed. 
 

Liefste Quinta Onze favoriete streepsvrouw verlaat chiro OLV... 
Wat zullen we jouw hilarische dansjes, opmerkingen en quotes 
missen. Jouw chirocarrière begon bij de pinkels en eindigde als 
leidster van de tiptiens, maar we weten dat we het laatste van jou 
nog niet hebben gezien. Weet dat je altijd welkom bent om een 
avondje in ons clubhuis door te brengen of een dansje te placeren 
op de geïmproviseerde dansvloer! We kunnen niet wachten om 
jou opnieuw in een lederhosenpakje te zien shinen en opnieuw 
een glimlach op ons gezicht te toveren.Veel succes in jouw 
verdere leven en hopelijk tot snel. XXX 
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Bedankt oud-leiding       
 

Liefste Leo  
Na 12 jaar als lid en 4 jaar als leiding verlaat jij ons chirohuisje. Als 
stoere pinkel stond jij elke zondag te springen om aan de chirodag te 
beginnen en ook als leiding kon jij met jouw inzet en enthousiasme 
iedereen meekrijgen. Dankzij jou hadden we 3 jaar lang de beste 
financiën van Mariakerke en omstreken waardoor het moeilijk wordt 
om een waardige vervanger te vinden... Het clubhuis verliest één van 
zijn speciaalste vertellers, maar weet dat je altijd welkom bent om ons 
een update te geven van je leven! Op jouw afscheidsfeestje zal je nog 
even moeten wachten, maar dat is geen reden om niet vroeger binnen 
te springen en een danske te placeren. Leo, succes met alles wat je 
doet... het ga je goed  
 

Liefste Ine  
15 jaar lang maakte je deel uit van onze Chirofamilie en na 3 jaar als 
leiding en 2 jaar als groepsleiding sluit je jouw Chirocarrière nu ook af 
bij ons. In jouw leidingsjaren ging je van de Tippers naar de Speelclubs 
om uiteindelijk toch weer bij een oudere afdeling, de Tiptiens jouw 
Chirocarrière af te sluiten. Wat zullen we onze bezige bij missen! Jouw 
organisatie was altijd on point en als er vragen waren over wat dan 
ook, konden we altijd bi jou terecht. Gelukkig lopen onze lokalen nu 
wel minder gevaar op brand, maar koester je voorliefde voor vuur 
zeker verder. Weet dat onze deuren altijd wagenwijd zullen openstaan 
voor jou! Tot snel, we love you 
 
 

Liefste Sara, B!  
Als Pinkel kwam je Chiro OLV binnengelopen, niet wetende wat je allemaal te 
wachten ging staan. 12 jaar lang, stond je elke zondag op Mariakerke plein om 
samen met je vriendinnen weer een leuke namiddag te beleven. Het werd dan 
ook al snel duidelijk dat het niet alleen bij die zondagen ging blijven. Je besloot 
om in de leiding te gaan, waar je eerst de Tiptiens en later ook de Tippers een 
topjaar hebt laten beleven! Je genoot van elk moment en probeerde van alles 
iets leuks te maken. Met je creativiteit maakte je de coolste spelletjes voor 
zowel de leden als voor de leiding! Voor jou was Chiro plezier, maar vooral ook 
vriendschap! De banden die je hier hebt gemaakt, zijn voor het leven en daar 
wordt jij zo gelukkig van. Bedankt voor die 14 mooie jaren, jouw enthousiasme, 

spontaniteit en levensvreugde! Je zal honderd procent gemist worden! Je weet het al, maar 
onze Chirodeur zal altijd voor jou open blijven staan  . 
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Bedankt oud-leiding       
 
Lieve lieve Sarah  
Jouw Chirocarrière ging iets later van start, maar was zeker niet 
minder waard! Velen zagen jou als sterke Sarah, die alles aankan, 
maar iedereen wist ook dat ze bij jou terecht konden als er iets was. 
Jouw hart was zo groot en je zorgde ervoor dat iedereen zich goed 
voelde! Ook je leden zagen dit zeker! In je eerste jaar als leiding 
entertainde je de Tippers, een groep die velen niet aandurven. Maar 
jij deed het toch en vervulde jouw taak als leiding met glans. Het jaar 
daarna startte je met volle enthousiasme het Chirojaar bij de Aspi’s. 
Ook dat deed je fantastisch! Ela, en niemand die door had dat je 
eigenlijk maar een jaartje ouder was dan sommige Aspi’s he  . We 
verschieten zelf ook soms nog dat je een tweeduidzendentweeër 
bent, want jouw spirit en mentaliteit, zijn dingen waar sommige 
ouderen zelfs van kunnen leren! Sarah, je bent een topper en blijft 
voor altijd in ons grote Chirohart  .  
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Dist je wat: 
 

- Het weer een fantastisch kamp was 
- De kookploeg echt haar best heeft gedaan 
- Chiro SJB 60 jaar is 
- Verkeer regelen voor een speelstraat 

overbodig is 
- Je voor borduren grote handen nodig hebt  
- 60 liter minder is dan gedacht 
- Tour de Gand echt töp is 
- Petten terug in de mode zijn 
- Juridische woordspelingen geen echte 

woordspelingen zijn  
- Sommige mensen na de examens de 

leerstof niet kunnen loslaten  
- Eagle de Engelse vertaling is van egel 
- Varianten op haasje over de beste zijn 
- Een appelsapje al eens kan smaken 
- Luchtballonnen een groot stuur hebben 

om de richting te bepalen 
- Dat je op het vliegtuig tot 2 liter water in je 

“handbagage” mag meenemen 
- Seppe al eens een snoepje lust 
- … niks. 
- De parodie van “Met Romana op scooter” 

binnenkort gelanceerd wordt 
- De leidingsverdeling vlotjes ging 
- De jongens in de meerderheid zijn 
- E=SJB² er terug aan komt, spannend! 

 

Mariakerke leeft!        
 

 

 

 

 

 

  

Look a likes 

Stan Van Samang 

Leider Kyell 

Zoek de verschillen tussen de twee 
handbagages… 

Let op: 
Gevaarlijke pet 
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Mariakerke leeft!        
  

  
Dist je wat: 

 

-  We allemaal superhard hebben genoten 

van een niet-bubbel chirokamp!! 

 

- Sommige koningen hun titel niet waard 

zijn. 

 

- Het bosmonster op fakkeltocht heel 

angstaanjagend was! 

 

- Dineren in den boer echt de max is. 

 

- Leidster Sien héél enthousiast is over de 

evenementen organiseren! 

 

- Leidster Quintalina uitermate goed staat 

met een lederhosen.  

 

Look a likes 

Alvin and the chipmunks 

Leidster Margot 
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Teenpage          
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Gegevens leidsters       
 

 

Naam Telefoonnummer Mailadres 

 

Pinkels 

Rosalie Fiers +32 471220459 Rosalie.fiers@hotmail.com 

Sien Gobeyn +32 488 89 67 77 sien.gobeyn@gmail.com 

Koré Dutry +32 496 21 62 20  koredutry@gmail.com  

Noor De Bruyne +32 46805359 debruynenoor@gmail.com 

 

Speelclubs 

Annaëlle Vanhoorde +32  472767543 Vanhoorde.annaelle@gmail.com 

Suzanne Vanhoorde +32 471 31 14 39  vanhoorde.s@gmail.com 

Aster Tavernier +32 471 50 57 86  aster@tavernier.be 

 

Kwiks 

Jits Schoonacker +32 498 56 78 08  schoonackerjits@gmail.com 

Melanie Van Wassenhove +32 479 20 08 82  vanwassenhovemelanie@gmail.com 

Jade Leen +32 468 25 08 00  jade.leen01@gmail.com 

Lien De Maegd +32 470 90 20 91  lien.de.maegd@telenet.be 

 

Tippers 

Lima Carlier +32 499769070 ima.carlier@gmail.com 

Eva Roelandt +32 470506050 evaroelandt2@gmail.com 

Astrid Van Wassenhove +32 471 71 79 21  astridvanwassenhove@hotmail.com 

Eline Beke +32 496 82 51 40  elinebeke@hotmail.com 

 

Tiptiens 

Margo Tuerlinckx +32 498 67 02 60  margo.tuerlinckx@gmail.com 

Camille Peeters +32 468 14 63 90  camille.ppts@gmail.com 

Renée Ghyoot +32496400502 ghyootrenee@gmail.com 

 

Aspi’s 

Marie Geerts +32 495 92 32 19  marie.geerts23@gmail.com 

Kaat De Vylder +32 468 13 00 92  kaat.de.vylder@telenet.be 

Margot Van Opstal +32 473 26 70 33  margot.vanopstal.04@gmail.com 

 

Groepsleiding 

Melanie Van Wassenhove +32 479 20 08 82  vanwassenhovemelanie@gmail.com 

Marie Geerts +32 495 92 32 19  marie.geerts23@gmail.com 

Kaat De Vylder +32 468 13 00 92  kaat.de.vylder@telenet.be 

 
 

mailto:koredutry@gmail.com
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Gegevens leiders        
 

 

Naam Telefoonnummer Mailadres 

 

Pinkels 

Waldo Capeau +32 489 96 34 60  waldocapeau@gmail.com  

Valére Van Hoorde +32 471 02 25 69  valere.vanhoorde@hotmail.com  

Paco Capeau +32 488 16 94 21 paco.capeau@gmail.com 

Wolf Oosterlinck +32 473 66 91 06 wolf.oosterlinck@gmail.com 

Kentaro Coppens +32 468 10 65 02 kentaro.coppens.001@gmail.com 

 

Speelclubs 

Wout Vander Beke +32 472 29 72 57  wout.vanderbeke1@gmail.com  

Alexander Derumeaux +32 491 52 08 12 alexander.drmx@gmail.com 

Josse Gobeyn +32 492 20 03 81 josse.gobeyn@gmail.com 

Kasper Kindekens +32 468 28 15 38 kasperkindekens@gmail.com 

Tim Peeters +32 479 27 78 89 timpeeters638@gmail.com 

 

Rakkers 

Emiel Van Vlaenderen +32 475 80 56 08  emielvvlaenderen@gmail.com  

Samuel Van Wambeke +32 474 09 56 02 samuel.vanw@gmail.com  

Winston Byl +32 468 16 44 36 bylwinston@hotmail.com 

Pieter Vyncke +32 470 60 80 38 pietervyncke2003@gmail.com 

 

Toppers 

Matthieu Derumeaux +32 496 81 71 69  matthieu.derumeaux@gmail.com 

Dan Tavernier +32 471 50 57 85  dan@tavernier.be 

Seppe Ranschaert +32 468 27 88 82 sepperanschaert@gmail.com 

Arne De Maegd +32 468 25 24 36 arne.de.maegd@gmail.com 

 

Kerels 

Mathis Bijl +32472 79 43 05  mathis.bijl@gmail.com  

Kyell De Maegd +32 484 74 80 30  kyell.demaegd1@gmail.com  

 

Aspi’s 

Casper Verdegem +32 471 39 04 89  casperverdegem@gmail.com 

Lars Van de Meirssche +32 483 47 97 19  lars.van.de.meirssche@live.be  

 

Groepsleiding 

Waldo Capeau +32 489 96 34 60  waldocapeau@gmail.com  

Mathis Bijl +32472 79 43 05  mathis.bijl@gmail.com  

  

mailto:Josse.gobeyn@gmail.com
mailto:Timpeeters638@gmail.com
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Spelletjespagina        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help jij Sjaak de 

Aap zijn banaan te 

vinden? 


