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Voorwoord          
 
Dag iedereen!  
 
Na het fantastische Chirojaar vol met leuke weekends, avontuurlijke zondagen en een 
onvergetelijk kamp zit het Chirojaar er weer op. Maar niet getreurd want het nieuwe is 
alweer in zicht.  
We hebben daarom voor jullie een paar Chirowensen:  

- Elke zondag thuiskomen met een brede lach  
- Het maken van vrienden voor het leven  
- Een wonderlijk weekend 
- En niet te vergeten opnieuw een fantastisch kamp 

 
Naast deze Chirowensen willen we jullie ook het nieuwe jaarthema introduceren. Met het 
thema van dit jaar, grenzeloos Chiro willen we buiten onze eigen Chirogrenzen treden en 
andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen! We zijn ten slotte 
wereldburgers: we eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in 
Zweedse bedden en we chatten met mensen aan de andere kant van de wereld. 
Waarom deze verschillende culturen niet eens van dichterbij bekijken?  

Maar voor we jullie meenemen buiten onze Chirogrenzen, willen we jullie wat meer info 
geven over hoe het hier bij ons allemaal in zijn werk gaat. Doorheen deze joel maken jullie 
kennis met de nieuwe leidingsploeg en hoofdleiding. Maar nemen we helaas ook afscheid 
van enkele fantastische, onvergetelijke leiders en leidsters. Ook vind je hier enkele 
praktische zaken terug, spelletjes, de nieuwste roddels binnen de Chiro, enzovoort...  

Neem de Joel dus op je gemak door en dan gaan we ervoor!  

Vele groeten van de Joelredactie, 

Samuel, Matthieu, Nathan, Marie en Suzanne 
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Jaarthema          
 
Hey, ik ben Robin Rugzak.  
	

	
	
In het komende jaar maak ik een reis rond de wereld in kader van het nieuwe jaarthema. 
Tijdens mijn fantastisch avontuur neem ik jullie mee op sleeptouw. Op verschillende kanalen 
vind je een verslag van al mijn avonturen en ontmoetingen. Zo zal je in Dubbelpunt elke 
maand een dagboekfragment van mij kunnen lezen!   
Hou je ogen en oren wijd open, want onze planeet heeft ons heel veel te bieden!  
 
‘Grenzeloos Chiro’ is het thema van dit jaar. Ik, Robin Rugzak, ga dit jaar samen met al de 
chirowieten op avontuur om meer te weten te komen over wat zich buiten onze eigen 
grenzen afspeelt.  
 
Maar waarom eigenlijk grenzeloos Chiro?  
Omdat ik merk dat we in spel elkaar kunnen vinden, want iedereen speelt graag. Overal zijn 
er jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, 
leren, ervaren en spelen.  
Door mijn internationale reis wil ik de leden en leiding van jullie Chiro graag motiveren om 
hun blik te verruimen en uit hun comfortzone te treden. Mijn doel is om jullie meer te leren 
over jongeren van over heel de wereld.  
 
Wisten jullie dat de Chiro een stichtend lid is van een internationaal netwerk van 
jeugdbewegingen? Filmcap (Fédération International des Mouvements Catholiques d’Action 
Paroissiale) telt 30 organisaties in 27 landen. Daarom koos ik om dit jaar de wereld rond te 
trekken en onze andere vrienden te bezoeken. Willen jullie samen met mij de mogelijkheden 
van dat netwerk ontdekken? 
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Dit is mijn plan:  
 
Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias!!  Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Wij 
kunnen dus ook veel leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door 
ontmoetingen te organiseren en uit te wisselen over de grenzen heen wil ik graag 
verwondering opwekken. Internationale ontmoetingen staan centraal. En daarvoor hoef je 
niet altijd letterlijk over de grens te gaan!  
 
Samen sterk!  We wonen allemaal op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die 
met velen tegelijk laten horen. Gaan jullie meehelpen om de stem van kinderen en jongeren 
te laten horen? Dat wil ik niet alleen doen voor de kinderen en jongeren die in ons land 
wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Niet alleen onze eigen groep is belangrijk, maar 
we moeten ook aandacht hebben voor de gemeenschap om ons heen! 
 
Chiro, dat is wat ons bindt! Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko 
besteden ze veel aandacht aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we 
zelf soms denken. Natuurlijk hebben jongeren aan de andere kant van de wereld hun eigen 
culturele eigenheden en verschillen ze op die manier van ons. Door kennis te maken met 
leden en leiding van alle jeugdbewegingen in de wereld wil ik jullie ook graag de 
gelijkenissen tonen! Van Noord naar Oost en van Zuid naar West: we zijn jong, zitten in de 
jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal 
evenveel warmte verspreiden.  
 
Gaan we dit jaar samen werken aan verbondenheid? Dat zou mij alvast super blij maken. 😊 
 
Je zal me ongetwijfeld nog tegenkomen. Tot heel gauw! 
Groetjes, Robin. 
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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 Wout (0472/29.72.57) of leidster Margo 
(0498/67.02.60).  
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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.  

 
 



 
 

9 

Trooper           
 
Ook willen wij dit jaar met de meisjeschiro een nieuw concept introduceren, genaamd 
Trooper. Hiermee kunnen we geld inzamelen voor onze Chiro waarmee we leuke dingen 
kunnen doen gedurende het jaar, op de weekenden, op kamp,… 
 
Maar wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er niet veel 
voor doen en het is helemaal gratis! 
 
Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat? 
Wel dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro. 
https://trooper.be/chiromariakerkeolv 
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 
https://trooper.be/chiromariakerkeolv 

 
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! J  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  POWERED BY 
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De Chiro-agenda        
 

 
 
 
 

11 - 21 augustus 
Kamp meisjes 

9 november: 
Quiz E=SJB² 

24 november: 
Etentje 

1 december: 
Sint 

1 - 11 augustus 
Kamp jongens 

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

Coming soon: 
 

Ø Afscheidsfeestje oud-leiding 
 Ø Bedankingsetentje kookploeg 

Ø Kinderfeestje 
Ø WazZzapi 
Ø Filmnamiddag 
Ø Zwemmen in de Rozebroeken 
Ø Rambodag 
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Chiroscoop ’19-‘20       
 

 

Schorpioen:  
24 oktober tot  22 november  
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar zullen jullie veel 
nieuwe menselijke inzichten krijgen en 
hierover rechtvaardig handelen. 
 
Liefde: 
Of de liefde zich nu hier bevindt of 
elders, je voelt de aantrekkingskracht 
altijd al van ver aankomen. Pas wel op, 
je gevoelens kunnen snel draaien met 
de wind(jes). 
 

 
 

Stier:  
20 april tot 20 mei 
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar zal jij mooie kansen 
krijgen. Richt jou op het doel, loop 
jezelf niet voorbij en haal de punten 
binnen. 
 
Liefde: 
De liefde is geen simpele rekensom. 
Soms zal je niet slagen maar met je 
harde inzet zal je altijd je weg 
vinden om de formule te kraken en 
harten te veroveren. 
 

 
 

Boogschutter: 
22 november tot 21 december 
Persoonlijk: 
Dit Chirojaar vind je eindelijk jouw 
vrijheid terug. Een nieuwe deur gaat 
open voor jou. Dit zou ervoor kunnen 
zorgen dat banden sterker worden. 
 
Liefde: 
Voor deze nieuwe deur kan er een 
nieuwe vlam staan. Denk na bij elke 
stap die je zet want voor dat je het 
weet trap je in een val.  
 

 
 

Tweelingen: 
21 mei tot 20 juni 
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar zullen je talenten de 
bovenhand nemen. Hierdoor zal je 
de mogelijkheid krijgen om grootse 
dingen doen. Iedereen zal voor jou 
in vuur en vlam staan! 
 
Liefde: 
Ookal is het nog pril, de relatie die 
jullie samen geplant hebben, zal 
uitbloeien tot iets moois en zal zijn 
vruchten afwerpen. 
 

 
 

Steenbok: 
22 december tot 19 januari 
Persoonlijk: 
Dit Chirojaar loopt voor jou in een 
vloeiende Lijn. Wees niet bang voor 
nieuwe avonturen maar geef volle gas 
vooruit! 
 
Liefde: 
Jouw relatie daarintegen is spijtig 
genoeg verwaterd. Laat dit achter jou, 
een nieuw begin juicht je toe. 
 

 
 

Kreeft:  
21 juni tot 22 juli 
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar staan er jou nieuwe 
uitdagingen te wachten. Meer 
verantwoordelijkheden vergt ook 
meer inspanning om alles tot een zo 
goed mogelijk eindresultaat te 
brengen. Kop op en gooi de bal raak. 
 
Liefde:  
Hoewel het op relationeel vlak wat 
minder ging, zullen betere tijden jou 
tegemoetkomen.  
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Waterman:  
20 januari tot 18 februari 
Persoonlijk: 
Dit Chirojaar zal bloed, zweet en 
tranen kosten. Maar je zal ervoor 
beloond worden want betere tijden 
komen je tegemoet. Uiteindelijk helen 
alle wonden.  
 
Liefde: 
Je zit met je hoofd in de wolken! Maar 
blijft met je voeten op de grond. Vlieg 
het avontuur tegemoet, doorsta de 
turbulentie en je zal altijd veilig 
landen. 
 

 
 

Leeuw : 
23 juli tot 22 augustus 
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar loopt voor jou alles 
geolied. Het plezier spat ervan af. 
 
Liefde: 
Jouw passie en ziel vind je terug in 
het vaderland. Bewaak je hart goed! 
Your love is a battlefield. Pas op 
voor vijanden want er liggen 
hartenrovers achter elke hoek.  

 
 

Vissen: 
19 februari tot 20 maart 
Persoonlijk: 
Na een lange rit heb je toch de juiste 
keuze gemaakt en sta je dit Chirojaar 
voor een hoop nieuwe beslissingen. Je 
gooit jezelf in de strijd maar zorg 
ervoor dat je tijd maakt voor jezelf en 
geniet van het leven!  
 
Liefde: 
Ookal regent het af en toe, jouw 
zonnelstraaltje zal altijd voor jou 
blijven schijnen. Als het dan toch eens 
tegenvalt, haal je gewoon jouw beste 
moves boven en loopt alles weer 
gesmeerd. 
 

 
 

Maagd: 
23 augustus tot 22 september 
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar zal je je comfortzone 
moeten zoeken buiten Mariakerke, 
maar dit geeft je mooie kansen om 
nieuwe vriendschappen op te 
bouwen. 
 
Liefde: 
Hoewel je ten volle geniet van de 
aandacht, zoek je op dit moment 
geen vaste relatie. Geniet er nu dus 
maar van, want jouw prins op het 
witte paard zal niet lang meer 
wachten. 
 

 
 

Ram:  
21 maart tot 19 april 
Persoonlijk: 
In dit Chirojaar ga je accepteren, dat er 
minder verschillen zijn dan je denkt 
tussen jou en je naasten. Sla de handen 
in elkaar en deel ideeën om een mooie 
verhouding te vormen. 
 
Liefde: 
De eerste is niet altijd de beste. Stel je 
hart open voor iedereen en durf 
geliefden een tweede kans te geven.  
 

 
 

Weegschaal : 
23 september tot 23 oktober 
Persoonlijk: Dit Chirojaar ga jij 
helemaal in stijl door het leven. Je 
staat open voor nieuwe avonturen en 
laat je niet afschrikken door de visie 
van anderen.  
 
Liefde: 
Op relationeel vlak loopt voor jou 
alles gestikt. De jarenlange spanning 
tussen julie 2 bereikt nu een 
hoogtepunt. Klaar voor de volgende 
stap? 
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Liefste pinkeltjes, 
 
Jullie leiding kijkt superhard uit naar het nieuwe chirojaar, hopelijk jullie ook? 
Verbind de foto met het juiste kadertje en zo kom je meer te weten over jullie nieuwe 
leidsters! 
We gaan er een top pinkeljaar van maken! 
 
XXX Margo, Camille, Josephine en Quintalina 

  

Naam: Josephine Fiers 

Leeftijd: 21 jaar // 04/09/1998 

Studie: bedrijfspsychologie 

Broers/zussen: 3 zussen & paar baby’s ;) 

Lievelingseten: worst, patat & appelmoes 

Lievelingskleur: alle kleuren van de 

regenboog 

 
Naam: Quintalina De Maegd 

Leeftijd: 20 jaar // 08/01/1999 

Studie: Business and Languages 

Broers/zussen: 2 broers 

Lievelingseten: witloof in de oven 

Lievelingskleur: paars en blauw 

 

Naam: Margo Tuerlinckx 

Leeeftijd: 17 jaar // 28/10/2001 

Studie: psychologie 

Broers/zussen: 1 broer // 1 halfbroer 

Lievelingseten: hete bliksem 

Lievelingskleur: paars 

Naam: Camille Peeters 

Leeeftijd: 18 jaar // 04/03/2001 

Studie: handelsingenieur 

Broers/zussen: 1 broer 

Lievelingseten: pasta 

Lievelingskleur: paars 
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Hey, hey, lieve Speelclubs! 
Het nieuwe chirojaar is gestart "#$%, dit wil zeggen dat er opnieuw superveel leuke 
spelletjes op jullie staan te wachten! Wij hebben al gezien dat jullie stuk voor stuk 
échte chiromeiden zijn en daarom verdienen jullie natuurlijk ook een paar van de 
leukste leidsters… 
 

  
leidster Ine  
 

   
leidster Marie leidster Myrthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
leidster Kaat 

Favoriete bezigheden:  
Lachen, reizen, lekker 
eten, de chiro 

Favoriete bezigheden:  
Chiro, dansen, toneel, 
muziek en plezier maken 
 

Favoriete bezigheden:  
Chiro, fitness, chirokamp 
 

Favoriete bezigheden:   
handballen, naar de 
chiro gaan en series 
kijken 
 

Favoriete tv-figuur: 
Winnie de Poeh  
 

Favoriete tv-figuur: 
Pipi Langkous 

Favoriete tv-figuur: 
Ariël en de kleine 
zeemeermin  

Favoriete tv-figuur: 
Simba 

Jaren in de chiro:  
11 jaar als lid, 2e jaar 
als leiding  
 

Jaren in de chiro:  
12 jaar als lid, 1ste jaar als 
leiding 
 

Jaren in de chiro:  
12 jaar als lid, 1ste  jaar 
leiding 

Jaren in de chiro:  
10 jaar als lid, 2de jaar 
leiding 

Lievelingseten: stoute 
speelclubs!  

Lievelingseten: Alles 
wat niet vies is ;)  
 

Lievelingseten: frietjes  Lievelingseten: 
spaghetti 

Lievelingskleur: geel Lievelingskleur: geel 
 

Lievelingskleur: geel Lievelingskleur: geel 

Verjaardag:  
24 augustus 2000 

Verjaardag:  
23 juli 2001 
 

Verjaardag: 
15 juni 2001 

Verjaardag:  
1 juli 2000 

 
Met ons als jullie nieuwe leidsters zal het ongetwijfeld grappiger, gezelliger, 
uitdagender en cooler zijn dan ooooooooit!  
Wij tellen elke week opnieuw af tot het zondag is!  
 
Veel groetjes van jullie nieuwe quattro: KIMM 
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Allerliefste Kwikies 
 
Het nieuwe chirojaar staat voor de deur! Ook dit jaar staan er weer een heleboel avonturen 
op jullie te wachten. Denk hierbij aan een geweldig weekend, superleuke zondagen met al 
jullie vrienden, een keicool kinderfeestje en als hoogtepunt het supermegacoole kamp!  
 
Wij hebben er al suuuuperveel zin in, hopelijk jullie ook J  
 
Hieronder kunnen jullie ons alvast een beetje beter leren kennen… 
 
xoxo  
 

 
 

 

    

Naam Lien De Maegd Margot Van Opstal Suzanne Van Hoorde Leontien Van Vlaenderen 

Leeftijd 19 18 18 20 

Studierichting Psychologie Logopedie Geneeskunde 
Bedrijfsmanagement, 
Marketing 

Frietjes of Pizza Pizza Pizza Frietjes Frietjes 

Hond of Kat Kat Hond Hond Kat 

Vliegen of 
Onzichtbaar zijn 

Onzichtbaar zijn Onzichtbaar zijn Vliegen Vliegen 

Zoet of zout Zoet Zoet Zout Zoet 

Bos of Zee Bos Zee Zee Bos 

Zonsondergang of 
Vallende sterren 

Zonsondergang Zonsondergang Zonsondergang Vallende sterren 
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Liefste Tippers 
Laten we het nieuwe chirojaar inzetten door elkaar wat beter te leren kennen. Bij deze al 
enkele feitjes over jullie nieuwe leiding. We willen hier natuurlijk geen saaie lijst met weetjes 
plaatsen… Daarom hebben we het jullie een beetje moeilijker gemaakt! Bij wie passen 
onderstaande feiten?  Plaats de cijfers bij de juiste leidster. (Sommige antwoorden passen bij 
2 leidsters. (à zie x2)) 
 

1. 18 jaar 2. Heeft de meeste 
instagramvolgers 

3. Is de jongste 
leidster van 
chiro OLV 

4. Woont in Mariakerke (x2) 

5. 1ste jaar leiding 
(x2) 

6. Danst en zingt héél 
veel 

7. Zingt veel en 
vals (past goed 
bij de katten in 
haar huis) 

8. Is de kleinste leidster van 
chiro OLV 

9. Studeert 
toerisme 

10. 19 jaar (x2) 11. 2de jaar leiding 12. Studeert tuin- en 
landschapsarchitectuur 

13. Houdt van  
Netflix.  

14. Volgt de 
lerarenopleiding 

15. 17 jaar 16.  Woont in Wondelgem 

17. Is thuis 
vervangen door 
twee katten 

18. Leest graag Harry 
Potter en zingt veel 

19. Studeert 
geneeskunde 

20. 3de jaar leiding 

21. Zingt nooit 
behalve tijdens 
het openingslied 
van chiro OLV 

22. Woont in Gent 23. Is samen met 
een ex-leider 
van SJB (rarara 
wie) 

24.  Is kwikleiding geweest (x2) 

 
Oplossingen (zie onderaan) 
 

Melanie Noor Thina Sarah 
 
    

Groetjes en tot snel!!!! 
(No)noor, Sarah, Titi en Mel  
 

 
 
 
 
 

Mel: 4,10,13,14,20,21,24            Thina: 1,2,5,6,8,9,16 
Noor: 10,11,12,18,22.23.24       Sarah: 3,4,5,7,15,17,19 
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Hallooooo liefste tiptiens 
Een heel nieuw Chirojaar op komst… hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als wij!  
Hier volgt nog eens de lijst van DO’s and DONT’s, om uit te knippen en goed bij te houden.  
Veel plaats blijft er dan niet meer over, dus geniet van onze foto’s (die mag je ook uitknippen 
en ophangen). 
 

DO’s DONT’s 
Verzamel 25 foto’s met onze mascotte op 
verschillende feestjes. 

Nooit met minder dan 6 tiptiens aanwezig zijn 
op een Chiro zondag. 

Kom met jullie groep op de radio/tv en maak 
reclame voor Chiro OLV. 

Gsm’s worden niet boven gehaald tijdens de 
Chiro. 

Loop samen een triathlon. Dit wil zeggen 
3,8km zwemmen, 180,2 km 
wielrennen/fietsen, 42,2 kilometer hardlopen. 

 

Maak een youtubekanaal en zorg dat jullie op 
het einde van het jaar 50 abonnees hebben. 

 

Iedereen moet 1 maal een dag, helemaal in het 
blauw naar school, met een ikeatas als 
boekentas.  

 

Organiseer een filmavond met jullie leiding.  
Zorg dat je een selfie hebt waar minstens 1 
Tiptien opstaan op de volgende locaties:  

• Handenstand doen bij Manneken Pis 
• Modelleren op de kassa van een winkel 
• Neem een selfie met de redders aan zee 

in hun boot/wagentje 
• Neem een selfie met de boot van Gert 

Late Night 
• Neem een foto op de Typhoon in 

Bobbejaanland 

 

Eet samen 500 chicken nuggets dit jaar en 
houd jullie kastickets bij ter controle. 
Valsspelen is voor losers. 

 

Maak een Tiptienjournal aan. Zorg ervoor dat 
elke week de leukste weetjes, grapjes, quotes, 
anekdotes, insiders hierin bewaard worden. 

 

 
Justine     Mona       Sara       Sien  
        Sie 
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Beste ouders, leden en sympathisanten 
 
Dit jaar presenteren wij jullie graag een nieuwe groepsleiding: Melanie, Ine en Mona 
zullen voor het komende chirojaar die taak op zich nemen.  
 
Voor Melanie is het haar derde jaar als leidster, eveneens haar tweede jaar als 
groepsleiding. Dit jaar zal zij bij de tippers staan. Ine en Mona starten nu hun tweede 
jaar als leiding. Ine bij de Speelclubs en Mona bij de tiptiens. Voor beiden is het hun 
eerste jaar als groepsleiding.  
 
Wij kijken enorm uit naar het komende jaar en hopen er een fantastische tijd van te 
maken, zowel voor de leden als voor de leidingsploeg.  
Voor vragen kunnen jullie ons op zondag altijd vinden op de Chiro, of mailen naar 
groepsleidingolv@gmail.com. Bellen kan voor dringende zaken, naar onderstaande 
telefoonnummers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ine Vroman Melanie Van Wassenhove Mona Ghyoot 
+32 470 63 83 18 +32 479 20 08 82 +32 471 50 72 85 
Inevroman@hotmail.com Vanwassenhovemelanie@gmail.com Mona.ghyoot@gmail.com 
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Dag Pinkeltjes, 
Wij zijn voor dit jaar jullie nieuwe leiding. We kunnen niet wachten om jullie te leren kennen 
en er een leuk Chirojaar van te maken. Wij stellen ons hieronder alvast even voor?  
 

  
Naam: Waldo 

  Leeftijd: 18 jaar 
  Jaar leiding: 1ste jaar 
  Hobby’s: Chiro, floorball en saxofoon 
  Lievelingseten: lasagne met kikkerpootjes 
  Studies: Bio-ingenieur 
  Lievelingskleur: donkerpaars 
            Favoriete toverkracht: onzichtbaar zijn 
            Lievelingsspel: Bosstratego 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 

Naam: Jasper 
Leeftijd: 19jaar 
Jaar leiding: 2e jaar  
Hobby’s: Chiro, voetbal & saxofoon 
Lievelingseten: Spaghetti met extra veel spruitjes 
Studies: Lo & bewegingswetenschappen 
Lievelingskleur: Pinkelpaars 
Favoriete toverkracht: Vliegen 
Lievelingsspel: Potje stamp 
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Hoi Hoi! 
 
Het is weer zover, de start van een nieuw chirojaar. Een jaar met toffe 
spelletjes en een mega wijze bende! Zo een bende als jullie moet ook super 
coole leiding krijgen. Wees gerust, met Vova en Lars gaan jullie een super de 
max jaar tegemoet!! We zullen ons eens kort voorstellen. 
 
  

Naam: Vova 
Leeftijd: 19 
Jaar als leiding: 2de jaar 
Hobby’s: judo, tekenen en chiro natuurlijk 
Favoriete kleur: geel 
Studies: ingenieur-architect 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naam: Lars 
Leeftijd: 18 
Jaar als leiding: 1ste jaar 
Hobby’s: zaalvoetbal, krav maga, 
basketbalref, fitness en chiro  
Favoriete kleur: blauw 
Studies: LO en sport 
 

 
 
Nu jullie dit weten kan het toffe Chirojaar beginnen! 
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Beste Rakkers 
We zijn er weer aan begonnen!!! Een nieuw chirojaar staat voor de deur en wij hebben er 
alvast mega veel zin in. Het wordt een chirojaar dat ongetwijfeld nog zotter, beter, en cooler 
wordt dan het vorige. We kijken er allebei naar uit om jullie “Kakkers” elke zondag te 
verwelkomen en om op een kweet nie hoe wijs weekend en een niet normaal kamp te gaan. 
Voor dat we eraan gaan beginnen hier nog een paar leuke weetjes over jullie nieuwe leiders 
en uiteraard mochten deze prachtige plaatjes uit onze zorgeloze jeugd niet ontbreken. 
 

  
 

 
Tot volgende week!! 
Jullie twee meest epische leiders ooit, 
Matthieu en Samuel 

Naam: Matthieu Derumeaux 

Bijnaam: Thieuke, Matty D 

Leeftijd: 18 jaar  

Hoeveelste jaar 
leiding: 1ste jaar  

Hobby’s: Basket en Chiroooo!! 

Studies Bedrijfsmanagement   

Lievelingseten: Rosbief met kroketten 

Naam: Samuel Van Wambeke 

Bijnaam: Pinkel, Sammy, Shmuel 

Leeftijd: 20 jaar 
Hoeveelste jaar 
leiding: 3de jaar 

Hobby’s: Spits bij SWR, Chiroooo!! 

Studies Ontwerp- en 
productietechnologie 

Lievelingseten: Stoofvlees met verse 
frietjes 
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Goeiedag Toppers, 
 
Hier gaan we weer, de start van een splinternieuw Chirojaar.  
Een jaar dat zal bruisen van wijze activiteiten, een top weekend en een niet te 
vergeten kamp!  
Met zo een leidersduo kan je niks anders verwachten dan leute.  
Jullie weten misschien al wie wij zijn, maar dat betekend niet dat jullie ons kennen. 
&'()  
Daarom enkele interessante en minder interessante feitjes over ons: 

 
 
Naam: Thijs 
Bijnaam: Tijl, Thijsje, Tijlert  
Studie: Orthopedagogie 
Dierbaarste bezit: Mijn Bpost-pet  
Lievelingsgame: Minecraft  
Grootste angst: Regen op een zondag 
Lievelingsopeningszin: Hey, alles kits onder de rits?  
Favoriete thee: Blue fruits van Lipton (geen 
sponsor) 
 
 
 
 
 

 
Naam:  Nathan 
Bijnaam: Rambo, Massimo 
Werk: Tuinbouw 
Dierbaarste bezit: Mijn mama 
Lievelingsgame: Farming/construction simulator 
Grootste angst: Meisjes van OLV  
Lievelingsopeningszin: Legt u pa tegels? Want ik 
zou u wel is willen vloeren. 
Favoriete thee: Ice Tea 
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Gegroet beste Kerels!  
We zijn weer aanbeland bij een nieuw chirojaar. Een chirojaar dat ongetwijfeld 
nog zotter, beter, en cooler wordt dan het vorige. Althans, daar zullen wij voor 
proberen zorgen samen met jullie.  
Wij kijken alvast uit naar de zondagen boordevol activiteiten, een gek weekend 
en een overdreven zotte midweek. Hopelijk jullie ook! Hier eerst nog wat 
interessante weetjes over jullie leiding. 
 
Naam: Wout Vander Beke 
Bijnaam: Woody 
Leeftijd: 18 jaar 
Ervaring: 1ste jaar 
Relatiestatus: single 
Studies/werk: podologie 
Hobby’s: Chiro, minivoetbal 
Eeuwige liefde: Nachtwinkel Maria 
Favoriete track: Drop It - Scoop 
Favoriete quote: “First I drink the coffee then I do the 
things” 
 
 

 
Naam: Kyell De Maegd 
Bijnaam: Helmut 
Leeftijd: 19 jaar 
Ervaring: 2de jaar 
Relatiestatus: single 
Studie/werk: Onderofficier Combat Recce 
(verkenner) 
Hobby’s: Chiro, de bloemetjes buiten zetten 
Eeuwige liefde: Brandi Love 
Favoriete track: Channel One – Bonzai Records 
Favoriete quote: “Mijn horloge naar de kloten” 
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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. Natuurlijk 
volgt er een korte voorstelling, of wat had je verwacht? Dit is ten slotte de 
infojoel. Maar aangezien wij samen opgeteld slechts 2 jaar leiderservaring 
hebben en de meesten onder jullie ons dus wel vrij goed kennen, doen we het 
een beetje anders. 
Zet de antwoorden bij de juiste leider en neem dit blad volgende week terug 
mee naar de chiro, de Aspi die ons het beste kent krijgt een verrassing! 
Succes! 
 

 A B 

1. Lievelings drankje BACO Mojito 

2. Favoriete artiest Stormzy Fatih 

3. Beste mop Iets over mannen, vrouwen en 

sleutels... 

Champignonen veldje 

4. Droombestemming Bali Nieuw-Zeeland 

5. Favorite website Yes****please.com Zwaar-R.com 

6. Favoriete moment in 

de chiro 

Kamp  Aspi weekend in Bouillon 

7. Favoriete winkel Game mania Nachtwinkel Maria 

8. Naam Casper Milan 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8 
                 

 
 
  



 
 

26 

 
 
 
Een nieuw Chirojaar betekent nieuwe zondagen, nieuwe leden en nieuwe leiders. 
Dit jaar zijn er ook twee nieuwe hoofdleiders! 
Wij, Thijs schoonacker en Casper Verdegem gaan dus ons eerste jaar als hoofdleidingsduo 
tegemoet. 
 
Ondanks we nog geen ervaring hebben als hoofdleider staan we allebei te springen om 
eraan te beginnen. We leerden veel uit ons eerste jaar als leider en krijgen altijd steun van 
oud-leiding waar nodig. 
 
Nu, Wat doen wij precies?  Onder onze dagelijkse taken vallen onder andere oudercomités 
en andere vergaderingen bijwonen, contact met de parochie onderhouden, instaan voor 
problemen, openingsformaties en leiderskringen leiden en nog zo veel meer. 
 
Misschien wel onze belangrijkste functie is die van de brug vormen tussen onze 
jeugdbeweging, de ouders van onze leden & de buurt. Wij doen dit natuurlijk niet alleen! We 
worden geholpen door het oudercomité, enkele oud-leiders en op kamp door onze 
kookploeg! 
 
Dit betekent dat jullie voor al jullie (aan)vragen, problemen of opmerkingen bij ons terecht 
kunnen! Dit kan via ons mailadres (hoofdleidingsjb@hotmail.com), op onderstaande 
telefoonnummers of op zondagmiddag zelf! 
 
Vriendelijke groetjes,  

  

Casper 
0471390489 

Thijs 
0491259873 
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Bedankt oud-leiding       
Liefste oudleidsters, 
Stuk voor stuk willen we jullie enorm bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en 
gewoonweg aanwezigheid de afgelopen jaren. Talrijke zondagen stonden jullie met een brede 
glimlach paraat, daarbij kwamen nog eens ettelijke kuisdagen kijken en nóg veel meer wilde 
danspartijen. Voor jullie persoonlijke dankwoord zullen jullie toch nog eventjes moeten 
wachten tot het afscheidsfeestje. Jullie blonken namelijk allen uit in andere zaken. Wat waren 
we geweest zonder Mojo als beste toneelspeelster, zonder Bato de Cock haar absurde ideeën 
die we maar al te vaak uiteindelijk toch in realiteit brachten met succes. Of zonder Motet haar 
wild entertainment tijdens de darkside LK’s? Of ons mamaatje Bea? Of Camel die twee jaar 
lang onze chiro in goede banen heeft geleid, waarvan ook één jaar samen met Emmy en wat 
waren we zonder haar geweest op onze rosse wazzzapi editie of tijdens het slapengaan zonder 
haar slaapliedjes? En tot slot zonder Polé, onze oudste nieuwe oudleidster die we helemaal 
hebben zien openbloeien tijdens haar carrière als leidster in chiro olv. Gelukkig staat er een 
grote, bruisende leidingsploeg klaar die de fakkel van jullie wilt overnemen. Onze 
chirodeuren staan dan ook wagenwijd open voor jullie. We hopen dat jullie daar gretig 
gebruik van zullen maken door op zondagen, disco’s, darksideLK’s en evenementen binnen te 
springen.  
We gaan jullie allen missen stargirls! 
 
 
 
 
Beste Shiro, Glen, Tom, Nikolai, Hannes, Nono, Han, Thomas en Andreas, 
Beste oudleiding,  
Voor de meesten onder jullie begon het chiroverhaal al bij de pinkeltjes, klaar om een 
ongelooflijk avontuur te beleven. Jullie leerden er elkaar kennen, werden er groot en al snel 
werd de chiro een warm nest waar jullie stoom konden afblazen en geniale momenten konden 
delen met mekaar. Als leider trokken jullie de lijn als echte chirowieten keurig door, jullie 
inzet en samenhorigheid hebben ons heel wat onvergetelijke jaren als lid opgeleverd waarvoor 
we jullie zeer dankbaar zijn. Jullie hebben er dan ook alles aangedaan om de chirofakkel zo 
goed mogelijk over te dragen aan onze generatie. Helaas komt aan alles een einde, zo ook aan 
jullie memorabele carrière binnen de chiro. 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 voor ons een absoluut 
genoegen om met een bende als jullie in de leiding te staan. Jullie passie, gedrevenheid en 
humor zal niet snel vergeten worden binnen onze chiro. Van hoofdleider tot materiaalman of 
van financieel verantwoordelijke tot joelredacteur, ieder van jullie droeg zijn steen(tje) bij. Al 
die ervaring zal zeker en vast gemist worden. Geniet van jullie welverdiende rust op de 
zondagmiddagen, maar vergeet voor de gezelligheid zeker niet eens binnen te springen in 
onze lokalen want die zullen voor jullie altijd toegankelijk blijven.  
Bedankt!! 
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Look a likes 

Mariakerke leeft!        

Dist je wat:
 

- De nieuwe leiding goeie  
goesting heeft ! 

 
- De nieuwe leidingstruien 

vetzalig gaan zijn. 
 

- Dat Noor haar zetel dik goed  
gekeurd is. 

 
- De meisjesleiding met dubbel  

zoveel is als de boys  
#siw #moveoverboysssss!  

 
- Het bij de meisjes de meest  

snelle leidingsverdeling ooit 
geweest is! 

 
- Erasmusmensen al gemist 

worden.  
 

- Emmy meedoet met de voice       
#allemaalstemmen!!! 

 
- Het jaar goed is ingezet met de  

overgangsdisco.  
 

- Dat FC OLV nog een goede coach zoekt. 
 

- Dat het kamp superformiweldigeindefanta- 
Kolosachtig leuk was! 

 
- De nieuwe leidingsploeg binnenkort op  

teambuilding gaat in Spa. 
 

- We onze buikjes weer rond hebben kunnen  
Eten met het lekkere eten van onze kookploeg! 

 
 

  

Leidster Jade 

Roodkapje  

Lizzy van Temptation 

Leidster Myrthe 

Leidster Emmy-Lee 
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Dist je wat: 
 

- Het kamp epic was 
 

- Camions en kampterreinen geen match zijn 
 

- De quiz, E=SJB², weer van hoog niveau zal zijn 
 

- Casper soms HEEL veel heimwee heeft 
 

- Hij daar wel wat voor over heeft 
 

- SJB de beste kookploeg heeft 
 

- Laudato si stiekem dé hit is 
 

- Alle leiders er megaveel zin in hebben 
 

- Sporting Wille Ronaldo dit jaar kampioen 
wordt 
 

- Ook de Bufflo’s de dubbel pakken 
 

- Elke leider bij ons voor twee telt 
 

- Wauw! 
 

- De stoel van slagerij Henk Thijs héél heeft 
gemaakt 
 

- Er posters zijn van Chiro SJB 

Look a likes 

Mariakerke leeft!        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leider Thijs Pieter Post 

Leider Casper 

Ex-leider Buffel/Philippe 
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Sporting Wille Ronaldo      
 
 
Sporting Wille Ronaldo is er weer volledig ingevlogen. Na een zeer drukke zomer 
waarin hoofdcoach Pascalé het ene telefoontje na het andere pleegde, zijn er uiteraard 
enkele ongelofelijke transfers gedaan. Met veel trots stellen we jullie deze even voor: 
tromgeroffel… trrrrrrr…  
 
Aanwinst nummer 1: Vanlerberghe Jasper. Deze 19-jarige heeft reeds ervaring enkele 
hoog aangeschreven ploegen uit de Belgische voetbalwereld. Nu hij het grote plein 
heeft ingewisseld voor het mini-voetbalveld, is hij niet te stoppen. Jasper maakte reeds 
4 doelpunten bij zijn debuut. Ja, ja, wij horen jullie al denken, een echte goalgetter en 
dat is zeker niet gelogen.  
 
Aanwinst nummer 2: Bijl Mathis. Hij heeft echter het grote voetbalveld nog niet 
volledig verlaten, maar is wel al een nieuwe speler in de minivoetbalcompetitie. Deze 
jonkie, die tevens nog bij de aspi’s zit, zal binnenkort zijn debuut maken bij de topploeg 
van 3de provinciale,  SWR. De hoofdcoach haalde hiermee een uitstekende speler 
binnen met een neus voor goals.  

Helaas moeten we dit jaar ook afscheid 
nemen van enkele vaste waarden binnen 
de ploeg. Een dikke merci uit de grond van 
ons voetbalhart aan Han Vandepoele, Glen 
Van de Genachte en Kobe Casteels!! 
“Afscheid” is uiteraard een groot woord, 
want jullie zijn nog steeds welkom om te 
supporteren vanop de eerste rij. 
 
Ziezo, nu de transferperiode over is, 
kunnen alle spelers zich focussen op de 
wedstrijden. Een probleempje met de 

thuisbasis, de Higro, lijkt voor onze jeugdige groep helemaal geen hinder te brengen in 
het vloeiende samenspel en de uitbundige sfeer. Knoop het maar goed in jouw oren, 
eenmaal de Sporting op dreef is, is er 
geen houden meer aan. Dit jaar strijden 
wij zeker mee voor de titel. Voor de 
hevige fans komt er uiteraard nog een 
supportersmatch aan! FORZAAA 
WILLEEE!!!  
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Teenpage          
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Gegevens leidsters       
 
 

Naam Telefoonnummer mailadres 

Pinkels 
Josephine Fiers +32 478 95 58 02 Josephine.fiers@hotmail.com  
Quintalina De Maegd +32 489 61 95 52 quintalina.de.maegd@telenet.be  
Camille Peeters +32 468 14 63 90 camille.ppts@gmail.com 
Margo Tuerlinckx +32 498 67 02 60 margo.tuerlinckx@gmail.com 

 
Speelclubs 
Ine Vroman +32 470 63 83 18 inevroman@hotmail.com  
Kaat De Vylder +32 468 13 00 92 kaat.de.vylder@telenet.be  
Myrthe Neyrinck +32 471 37 36 62 myrthe.neirynck@gmail.com 
Marie Geerts +32 495 92 32 19 marie.geerts23@gmail.com 

 
Kwiks 
Leontien Van Vlaenderen   +32 470 25 89 51 Leontienvanvlaenderen@hotmail.com  
Lien De Maegd +32 470 90 20 91 lien.de.maegd@telenet.be  
Suzanne Van Hoorde +32 471 31 14 39 vanhoorde.s@gmail.com 
Margot Vanopstal +32 473 26 70 33 margot.vanopstal.04@gmail.com 

 
Tippers 
Melanie Van Wassenhove +32 479 20 08 82 vanwassenhovemelanie@gmail.com  
Noor De Bruyne +32 474 62 95 81 debruynenoor@gmail.com  
Thina Yagraya +32 468 43 15 72 thinayagray@gmail.com xx 
Sarah Lavaert +32 474 17 38 01 lavaertsarah@hotmail.com 

 
Tiptiens 
Sien Gobeyn +32 488 89 67 77 sien.gobeyn@gmail.com  
Mona Ghyoot +32 471 50 72 85 mona.ghyoot@gmail.com  
Justine Maes +32 471 72 10 31 justinemaes2001@gmail.com 
Sara Boumkwo +32 498 71 58 58 sara.boumkwo@hotmail.com 

 
Aspi’s 
Mathilde De Bruyne +32 474 13 91 54 mathilde5768@gmail.com  
Elinor Duhamel +32 485 40 56 04 elinorduhamel@gmail.com  
Cato Fiers +32 470 13 79 89 catofiers1@hotmail.com  
Jade Leen +32 468 25 08 00 jade.leen01@gmail.com  
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Gegevens leiders        
 
 

Naam Telefoonnummer mailadres 

Pinkels 
Jasper Vanlerberghe +32 485 15 52 25 jp.vanlerberghe@hotmail.com 
Waldo Capeau +32 489 96 34 60 waldocapeau@gmail.com 

 
Speelclubs 
Vova Lys Damen +32 497 12 57 62 vladyworld@gmail.com 
Lars Van de Meirssche +32 483 47 97 19 lars.van.de.meirssche@live.be 

 
Rakkers 
Matthieu Derumeaux +32 496 81 71 69 matthieu.derumeaux@gmail.com 
Samuel Van Wambeke +32 474 09 56 02  samuel.vanw@gmail.com 

 
Toppers 
Thijs Schoonacker +32 491 25 98 73 thys.schoonacker@gmail.com 
Nathan Bijl +32 467 09 84 05 nathanljib@gmail.com  

 
Kerels 
Kyell De Maegd +32 484 74 80 30 kyell.demaegd1@gmail.com 
Wout Vander Beke +32 472 29 72 57 wout.vanderbeke1@gmail.com 

 
Aspi’s 
Milan Velghe +32 473 27 69 59 milan.velghe@gmail.com 
Casper Verdegem +32 471 39 04 89 casperverdegem@gmail.com 
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Welk spreekwoord wordt er hier 

duidelijk getoond? 

Spelletjespagina        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelletjespagina        
 
 

Help jij Sjaak de 
Aap zijn banaan te 
vinden? 
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