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Daar is de lente, daar is de zon. 
Bijna, maar ik denkt dat ze weldra zal komen. 

De Fallus impudicus staat al in bloei 
en de blaadjes krijgen bomen! 
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Voorwoord 
Beste Joellezer,  

De paasvakantie staat weer voor de deur. Sommige onder jullie gaan 
er misschien even tussenuit om te skiën, anderen blijven gezellig thuis, 
gaan paaseitjes rapen en genieten ondertussen van het heerlijke 
lentezonnetje.  

Kortom tal van zalige vooruitzichten...aan school wordt even niet 

gedacht. 😉  

Paasvakantie betekent jammer genoeg ook 2 weken geen zondagen 
vol Chiro. Maar geen nood, nadien is de leiding er terug met tonnen 
energie en goesting om zich samen met jullie nog enkele weken 
geweldig te amuseren.  

Neem in de vakantie even de tijd om op u gemakske (gepaard met 
enkele paaseitjes) deze Joel te doorbladeren. Lees de artikeltjes die de 
leiding heeft geschreven, maak de kleine spelletjes, bekijk even hoe 
we het gesteld hebben op kampverkenning en gewoonweg naar het 
reilen en zeilen van de afgelopen maanden binnen de Chiro.  

Wij wensen jullie namens de Joelredactie alvast 2 zalige weken en zien 
jullie terug op zondag 28 april.  

Groetjes, 
Jullie Joelredactie 
Glen, Samuel, Hannes, Mona en Pauline  
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De Chiro-Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 juni: 

Laatste Chiro-namiddag  
voor de vakantie 
 

+ Kampinschrijvingen 2019  

 

1 – 11 augustus: 

Kamp meisjes  

11 – 21 augustus: 

Kamp jongens 

 

14 en 21 april: 

Géén Chiro 

26 april: 

Kinderfeestje! (Thema Jungle) 

27 april: 

Aspifuif WAZZZAPI! 

12 mei: 

Rambodag jongens 

12 mei: 

Tiptien-ontbijt 
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Kampverkenning 
Het weer wordt warmer, het gras groener, de huid bruiner en de rokjes korter… 

inderdaad, nog maar 116 keer slapen tot we op kamp vertrekken! Hoog tijd om 

te beginnen dromen over de kampplaats. 

Halverwege februari vertrok de leidingsploeg vol spanning richting Grobbendonk 

om het kampterrein van deze zomer alvast te gaan verkennen. Op vrijdagavond 

stond de bus met ronkende motor klaar tot alle leiders en leidsters gearriveerd 

waren, de een al wat eerder dan de andere. Eenmaal iedereen een plekje op de 

bus had was het slechts een kwestie van seconden voor duidelijk werd dat deze 

bus niet zomaar een bus was, en dat we chauffeur Rudy voor altijd in ons hart 

zouden sluiten. Met de Vlaamse klassiekers door de boxen en Shiro aan de 

microfoon vertrokken we uitbundig en vol goede moed naar Antwerpen.  

Het was al laat in de avond, maar met nog even veel enthousiasme, kwamen we 

uiteindelijk toe op onze slaapplaats. Toen plotseling iemand uit de donkere 

struiken sloop, jawel, het was niemand minder dan… Dappere Wolf. Op het 

eerste zicht leek hij wat eng, maar hij gaf ons wel de properste scoutslokalen van 

Antwerpen en omstreken! Inderdaad, daar zouden we nog iets van kunnen 

leren. Nadat we ons allemaal goed rond gegeten hadden, merci kookploeg, 

vlogen we er al meteen in om die kilo’s er terug af te krijgen. Iedereen in zijn 

hipste sportoutfit en vastberaden om de beker van de olympische spelen te 

bemachtigen. Het was een felle strijd, maar enkele disciplines zweten en 

zwoegen later bleek al snel dat we allemaal winnaars waren en allemaal de beker 

verdienden! 
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Kampverkenning 
Een korte nacht later ontwaakten we samen met de zon, wat zou dit weer voor 

een prachtige dag zorgen. Na een uitgebreide brunch en wat frisse lucht was 

iedereen min of meer wakker en konden we eindelijk vertrekken om het 

kampterrein voor komend bivak te gaan ontdekken. En of we tevreden waren! 

Midden in het bos ligt het terrein van scouts De Bosvogels, die hun naam niet 

gestolen hebben. Er liggen twee gebouwen, eentje om allemaal samen te eten 

en eentje waar de Pinkels, Speelclub en Rakwi’s rustig en droog kunnen dromen. 

Het terrein is omgeven door dichte bossen, ideaal om onze tenten in op te zetten 

en volop te ravotten. Dat er ook een sympathieke leidingsploeg aanwezig was, 

werd voor sommigen al snel duidelijk. 

Na een lange tocht terug konden we even bezinnen terwijl de kookploeg er 

meteen in vloog om een heerlijke maaltijd voor te bereiden. Een aantal borden 

spaghetti later was iedereen terug 100% opgeladen voor wat weer een lange 

avond zou worden. Al snel bleek dat de kookploeg toch iets vreemds gedaan had 

met de saus. Vrouw werd man en man werd vrouw, of toch bijna. We leerden 

elkaar en vooral onszelf beter kennen, voor sommigen een ware openbaring. 

Toen onze grote vriend Rudy ons even later ook nog eens kwam verrassen was 

de avond pas echt volbracht. De bus van de avond ervoor was omgetoverd in 

een ware dansbus! Je kunt het je zo zot niet voorstellen. De volgende ochtend 

begonnen we al vroeg aan de opkuis. Dit onder het streng toeziend oog van 

Dappere Wolf, niets dat hem zou stoppen. Nadat we alle vloeren, muren, 

plafonds en hoekjes gepoetst hadden konden we beginnen met inladen. Zo 

uitbundig het de vorige dagen geweest was in de bus, zo rustig was het er nu.  

De slaapliedjes en het wiegen van de bus bracht iedereen al snel in slaap, dromen 

van een fantastisch kamp en een onwaarschijnlijk leidingsweekend.  
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Chiro nieuws 
Uitpas 
Graag lichten we even het nut van een Uitpas toe. Een Uitpas is een spaarkaart 

voor iedereen. Kinderen onder de 18 jaar betalen hier slechts twee euro voor en 

kunnen tal van voordelen hieruit halen. Het is voor iedereen, Gentenaar of niet-

Gentenaar, is de UiTPAS een spaarkaart. Zwemmen, sporten, jeugdkampen, 

bibliotheken, toneel, film, muziek, … U geniet gewoon van uw favoriete uitstap 

en spaart tegelijk punten. Voor die punten krijgt u dan: 

• een korting 
• een gratis ticket 
• een cadeau 

Opgelet: Een UiTPAS is persoonlijk en staat op naam. U kunt hem dus niet 
delen of doorgeven aan iemand anders. We verwijzen graag naar de website om 
meer concrete info en afhaalpunten te raadplegen. 
https://uitin.gent.be/uitpas/wat 
 

Klusjesdag 
Naast leiding geven en het voorbereiden van evenementen zijn er geregeld ook 

opkuismomenten of  klusjesdagen. Op zaterdag 23 maart vond er een grote 

klusjesdag plaats. Grote materiaalkoten met onder andere tenten, paletten, 

wasmachine, reclameborden, kampmateriaal, … werden volledig uitgemest en 

herschikt. De zolder van de meisjes werd volledig ontruimd, de kelder van de 

jongens werd aangepakt, alle lokalen werden grondig gekuist en in orde 

gebracht, de buiten kon een opfrissing gebruiken, … Kortom er was een volledig 

waslijst aan taken. In totaal werd er maar liefst 3.360 kg aan afval afgevoerd. Hoe 

het er voordien bij lag kunnen we u best besparen maar we geven u graag enkele 

foto’s mee van het eindresultaat. 

 

 

 

 

 

https://uitin.gent.be/uitpas/wat
https://uitin.gent.be/uitpas/wat
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Chiro nieuws 
Chirasmus  
Zondag 31 maart hadden wij de eer om alle Pinkels van het gewest Meersvliet 

(Kolegem, Drongen, Landegem & Bellem) te ontvangen op onze eigen Chiro om 

er allemaal samen een onvergetelijke chiromiddag van te maken. Alle 

pinkelleiders waren eerder die maand samengekomen in het Chirohuis “De 

Banier” te Gent om een reuzespel in elkaar te steken. Onze lieve Pinkeltjes waren 

wel even van hun melkje toen ze bij aankomst zagen dat hun vertrouwde 

chirohabitat overspoeld was met vreemde jongens en meisjes! Nadat onze 

Pinkels hun “angsten” overwonnen hadden konden we samen met de rest kijken 

naar een fantastisch toneeltje. We zagen hoe de verstrooide boer aankwam in 

zijn reuze tractor en duidelijk maakte dat hij onze hulp nodig had. Vervolgens 

werden de Pinkels in teams verdeeld en moesten ze in team allerlei toffe 

spelletjes met of tegen elkaar spelen om materiaal te kunnen verdienen 

waarmee ze de eitjes van de boer zouden kunnen verstevigen tijdens hun val. 

Ten slotte werd er in elk team druk geknutseld om een stevige constructie ter 

bescherming van het ei te realiseren en werd er samen in volle spanning gekeken 

welk ei de vrije val zou overleven. De Pinkels hebben zich tijdens dit spel duidelijk 

geamuseerd, ook waren we blij te zien dat ze zeer enthousiast samenwerkten 

met Pinkels van een andere Chiro. Wij als leiders vonden het alleszins een unieke 

en leerrijke ervaring, en hopen in de toekomst meer van deze chirozondagen te 

beleven met onze Pinkels. 

Oproep van de kookploeg 
De kookploeg gaat 10 dagen lang mee op bivak, om al onze enthousiaste maagjes 

te vullen en dat doen ze telkens met veel plezier! Om al dat lekker eten te kunnen 

bewaren, is de kookploeg op zoek naar koelkasten met een diepvriesvak. Ook 

zijn diepe borden en bestek altijd welkom!  

Heb je thuis nog iets liggen of ken je iemand die ons kan helpen? Stuur gerust 

een mailtje naar oofdleidingsjb@hotmail.com of spreek de leiding aan op 

zondagmiddag.  

Alvast een dikke merci! 

mailto:oofdleidingsjb@hotmail.com
mailto:oofdleidingsjb@hotmail.com
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   Liefste pinkels, 

Het is bijna zover! Jaja… 

ONS FANTASTISCH WEEKEND STAAT VOOR DE DEUR!!!! 

Wij hebben er alvast heeeeel veel zin in!Het beste weekend 

ooit!Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn!We kijken er naar 

uit om samen nog suuuuuperveel leuke momenten te 

beleven.Hieronder zien jullie nog een foto van Halloween, wat 

hebben we toen geweldig kunnen griezelen!Dringend tijd om nog 

eens enkele zalige foto’s samen te nemen! 

In tussentijd kunnen jullie genieten van een fantastische 

paasvaktnie waarbij jullie uiteraard als de beste op zoek gaan naar 

paaseitjes. Oefen maar goed want wie weet kan dit nog van pas 

komen op weekend!! 

Ciaokes, 

Bea, Emmy, G’ke en Polé 
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Allerliefste chicka’s, 

 

De paasvakantie is eindelijk weer aangebroken! 

Dat wil zeggen dat ons speelclubweekend, maar ook nog veeeel andere leuke dagen voor de 

deur staan. Geniet van het zonneke, ijsjes, Pasen, uitstapjes of een reisje en we zien jullie 

zeer snel! 

 

Kusjes, jullie 3 andere chicka’s 

In deze woordzoeker zitten 19 woorden die te maken hebben met de spEElclubs, enjoy! 

(Vervelen tijdens de vakantie zal er dus niet gedaan worden!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ SPEELCLUBWEEKEND ▪ CATO ▪ KAMP 

▪ WIPPELGEM ▪ MATHILDE ▪ GENIETEN 

▪ PASEN ▪ MONA ▪ MAFFIASPEL 

▪ ALLERLEUKSTE ▪ LIKEME ▪ PAASVAKANTIE 

▪ CHICKA ▪ PYJAMAPARTY ▪ SLIJM 

▪ AMUSEREN ▪ VERJAARDAG ▪ WATERGEVECHT 

▪ FEESTJE   
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Dag Lieve paaskonijntjes! 
 

Ondertussen hebben jullie ons al zéér goed leren kennen tijdens het jaar, Maar! Kennen 

jullie ons wel zo goed als jullie beweren? Wij hebben elke 3 geheimpjes hieronder gezet, 

die jullie zeker nog niet weten. Kan jij ze linken aan de juiste leidster? Het is het 

proberen waard! Neem volgende week allemaal jullie ingevulde  Paasjoel mee en de kwik 

die de meeste juiste antwoorden heeft krijg een...Chocolade Paashaas!  
 

Vrolijk Pasen van jullie kapoenen Kaat, Elinor, Noor en Sien 

 

 

 

 

 

KAAT 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
SIEN 

ELINOR 

Ik doe niet graag ‘kaka’ 

NOOR 

Ik vind het leuk als mijn 

hond aan mijn tenen likt 

Ik kijk nog naar Ketnet 

Ik ben verslaafd aan 

dansfilmpjes op youtube 

Ik kwijl soms terwijl ik slaap 

Ik eet mijn slapertjes op 

In mijn neus peuteren doe ik graag, 

maar opeten vind ik vies 

Ik luister stiekem héél graag naar 

Lil Kleine 

Ik hou van foto’s trekken 

Ik vergeet soms een bh aan te 

doen als ik naar de les ga 

Als mijn tenen onder het 

donsdeken zitten kan ik niet 

slapen 

Ik ben verslaafd aan paaseieren 
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Op zoek naar: Renée, Bumba, Marthe, Amika, Elien, Anubis, Sien,  Mega Mindy, SienDP, Piet Piraat, 

Thansinee, Samson, Linde,  Maya de bij, Lotte, Plop, Arwen, Dobus, Noor, Mega Toby, Cato, Kwebbel, 

Jitse, Klus, Clara, Smul, Barbara, Smal, Maud, Lui, Joni, Gert 

 

Ook wanneer jullie ons twee weken moeten missen, 

verzorgen wij entertainment… De eerste Tipper die al 

de woorden kan vinden, krijgt misschien wel een 

(echt) paaseitje van ons!  

Geen nood, na de paasvakantie staan we weer 

helemaal klaar met leuke spelen, zonnige 

zondagmiddagen op het plein en misschien wel een 

bezoekje van het andere geslacht (<3 <3 <3). 

XOXO Jullie Kabouters Plop, Kwebbel, Smul en Klus  
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Liefste tiptienemiene,  

Het is bijna zover PAASVAKANTIE!! Aangezien jullie in deze periode toch helemaal niks te doen 

hebben is er iets voorzien voor jullie. Wij, jullie fantastisch leiding geven jullie de opdracht om 

onderstaande tekening met al jullie talenten zo mooi mogelijk in te kleuren. Hierna keuren 3 

paastekeningexperten al jullie tekeningen en  wie de mooiste heeft die WINT een FANTASTISCHE 

prijs!  

OH NIET TE VERGETEN!!  

Alleen wie in de paashaas gelooft kan dit lezen: jiw naag teh etstaal dnekeew nav ed 

ietnakavsaap po dnekeew !! 

XOXO jullie leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor diegene die niet in de paashaas geloven:  we gaan het laatste  weekend van de paasvakantie op weekend!!                                         

Dat  wil zeggen 19-21 april 2019 ☺ 
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Liefst schatjes van ons, 

In deze paasjoel hebben we een kruiswoordraadsel geplaatst met woorden die typerend zijn voor 

onze groep. Het loserteam en Minion Walter konden zeker niet ontbreken. Probeer ons niet teveel te 

missen tijdens de vakantie en anders moeten jullie maar eens een snapke sturen of een foto op insta 

plaatsen met iets van Wazzzapi erop en we reageren zeker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele kusjes, knuffels en lekjes 

Camel, Jos en Bockie  

xxx 
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Dag allerleukste Pinkels van heel Mariakerke en omstreken! 

We zitten al bijna aan het einde van het chirojaar en daarom is het tijd om even terug 

te blikken op wat we al allemaal hebben gedaan dit jaar. Wij vinden dat het echt 

voorbij is gevlogen, en dat komt natuurlijk omdat wij ons als super hard hebben 

geamuseerd met jullie. Hopelijk vinden jullie dat ook?! Zo hebben we met jullie 

proberen ontdekken wie er achter de verdwijning van de paashaas zat. Of hebben we 

eens een middag heel coole vliegers zitten vouwen uit papier (sommigen konden dit 

al helemaal alleen, jawadde!), om ze erna uit te testen in de sporthal. Een andere 

keer hebben jullie een reusachtige knikkerbaan gemaakt en hebben de twee teams 

een race gedaan om ter eerst beneden. Ook de vieruurtjes zijn altijd heel plezant: er 

is altijd wel iemand die een leuk mopje of raadseltje weet te vertellen aan de rest van 

de groep. Het hoogtepunt was toch het weekend, waar jullie je hebben bewezen als 

echte legerpinkels door tal van hindernissen te trotseren en het later tegen elkaar op 

te nemen in een heuse legerstratego! Hoe dan ook, het jaar mag er dan al bijna 

opzitten, toch hebben we nog heel wat leuke spelletjes in petto voor jullie. Eerst 

genieten van twee weekjes geen-school en dan zien we jullie terug na de 

Paasvakantie! 

Vele groetjes van jullie favoriete leiders: Han, Samuel, Jasper en Thomas 

PS: hieronder enkele leuke foto’s van weekend 😊 
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Dag speelclubs,  

Nu de lente op gang komt en de winter achter de rug is, kunnen we samen beginnen 

uitkijken naar de zomer. Nog 3 maanden en de zomervakantie staat voor de deur, met 

natuurlijk de beste 10 dagen van het jaar, HET BIVAK! Het fantastische weekend in Zelzate 

met de heuse clan oorlog en beruchte Indianenstammen was alvast een goede voorproever. 

Natuurlijk mogen we nog niet te veel vooruit kijken, want er komen eerst nog vele leuke 

zondagen en de Paasvakantie die onze goede vriend de Paashaas met zich meebrengt! 

Wij kijken alvast uit naar deze mooie vooruitzichten. 

Hieronder hebben we alvast enkele leuke foto’s van het weekend uitgezocht, kunnen jullie 

ze met de juiste gezichten verbinden? 

Vele groetjes van jullie fantastische leiding 

 

Nathan, Milan en Nono 
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Beste Rakkertjes,  

Wat een toffe bende zijn jullie, alle andere leiders mogen 

zeker jaloers zijn op ons. De afgelopen zondagen hebben 

jullie bewezen dat jullie tegen een stootje  kunnen en 

graag uitdagingen aangaan. Jullie zijn stuk voor stuk 

slimme rakkers, maar af en toe wordt het heel duidelijk dat 

je hart op de tong gedragen wordt en  dat brengt de 

grappigste uitspraken op.  

Wij amuseren ons rot met de verhalen en mopjes die steeds tijdens ons vieruurtje 

verteld worden. We mogen zeker en vast de heuse stek-battles niet vergeten, daar 

willen we er zeker meer van zien. Misschien wordt de onverslagen kampioen dan 

eens van zijn troon gegooid.  

Toegeven dat jullie met de Kwiks overeenkomen zal niet snel gebeuren, maar toch 

hebben we gemerkt dat jullie beter met hen opschieten dan jullie willen laten zien.  

Maar dat betekend niet dat jullie hen moeten laten winnen bij touwtrekken… 

Misschien kunnen de Rakkers hun echte kracht eens laten zien aan de Kwiks in een 

rematch… 

Samen met jullie hebben we al vele leuke zondagen gehad. Maar het Chirojaar heeft 

natuurlijk veel meer te bieden dan enkel zondagen. Het kamp staat al om de hoek te 

loeren. Maar eerst natuurlijk het Rakkerweekend! Hou zeker 10 tot 12 mei vrij in 

jullie agenda zodat jullie het leukste weekend van dit jaar niet missen! We hopen dat 

jullie allemaal meekunnen!!! Tijdens het wachten kunnen jullie Nikita alvast helpen 

met zijn gsm te zoeken. 

Groetjes, 

Nikita, Vova en Thijs  
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Beste toppers,  

We kunnen nu al terugblikken op de mooie zondagen die we al gehad hebben: Worstelen in 

het water, rechtendoortocht, zwemmen, samen supporteren voor de beste ploeg van het 

land, fietsen op hellingen, strijden als echte gladiatoren in een zelfgemaakte arena, meisjes 

lastigvallen ;) …  

Je zou bijna gaan denken dat het niet zotter of wijzer kan… Maar de beste momenten staan 

nog op ons te wachten. Binnenkort vertrekken we op weekend!!! Een heel weekend ons 

samen amuseren, dit belooft! (12-14 april) 

Wij hebben jullie ouders een mail gestuurd, dus laat jullie ouders weten dat ze eens naar 

hun mailbox kijken ;) Tom, Kyell en ik hopen natuurlijk dat jullie massaal aanwezig zullen zijn 

op ons TOPperweekend. Vergeet zeker jullie zotste legerkledij mee te nemen want deze 

komt zeker van pas, meer informatie staat in de mail! 

Via de joel proberen we jullie bij deze ook aan te sporen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn 

op de zondagen, hoe meer zielen hoe meer vreugde! 

Wat mogen jullie verder nog verwachten dit jaar? 

- Een avondactiviteit 

- De meisjes leren kennen (voor de playboys bij de toppers) 

- HET weekend van het jaar 

- Bivak  

- Knotsgekke zondagen 

- Andere chiro’s leren kennen 

- Nog meer geluiden van Lenny 

- Nog meer worstelpartijen tussen Milo en Luca 

- … 

 

Wij vinden het zeker al een geslaagd jaar tot nu toe! We kunnen niet meer wachten tot ons 

weekend begint en zijn al volop bezig met de voorbereiding. Ook kunnen we jullie 

meededelen dat er een kookploeg zal meegaan op weekend die jullie dagelijks zal voorzien 

van een 5 sterren maaltijd. 

Tot dan ! Of hoe “Bilal de spook” zou zeggen: KNOR KNOR  

Tom, Kyell en Casper 
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Beste Aspi’s!  

Geniet eerst even van jullie mede-aspi’s en natuurlijk van jezelf … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals de meeste van jullie wel weten is onze geliefde chiro nu ook actief op 

Instagram. Waarom? Leuke foto’s, extra video’s en een unieke blik achter de 

schermen en nog veel meer.  

Aan deze foto’s te zien kunnen jullie onze hulp wel gebruiken bij het uitbouwen van 

een groot netwerk op InstaG. Daarom deze tips en tricks van twee ervaren leiders!  

1. Gebruik maar één profiel: zo heb je hopelijk meer dan negen volgers eh Dan? 

2. Filterke hier, filterke daar: Matthieu denk er maar aan!  

3. Hastags, gebruik ze met mate.  

4. Hoofdje scheren voor meer likes, Waldo? 

5. Like zeker elke foto van chiro SJB … merci gasten!  

En tot slot … 

vergeet zeker niet jullie onvergetelijke momenten op de chiro vast te leggen, het 

zijn prachtige herinneringen voor later.  

Oh ja, voor ik het vergeet: de laatste weken worden nog legendarisch!!! 

 

HUTS A NIFFOWS, groetjes HannyG en Pascalé 
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Teenpage 

De beste brownies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden 
 

• 200 g chocolade 

• 250 g boter 

• 4 eieren 

• 300 g suiker 

• 60 g bloem 

• 80 g cacaopoeder 

• 1 theelepel bakpoeder 

 
 

Bereiding 

1. Breek de chocolade en de boter in stukjes . Laat ze 

zacht smelten au bain-marie. 

2. Breek de eieren in een mengkom en klop de eieren 

tot een luchtige en schuimige massa.  

3. Voeg de suiker toe aan het de eieren. 

4. Meng de bloem, het cacaopoeder en het bakpoeder 

in een aparte mengkom. 

5. Schenk het mengsel van de chocolade bij het ei. 

6. Voeg vervolgens ook het bloemmengsel toe. 

7. Verwarm de oven voor op 180 graden. 

8.  Beboter de ovenschaal en bedek met bakpapier. 

9. Schenk het beslag in de schaal en strijk het vlak. 

10. Laat 20 minuten bakken.  

11. Laat het gebak afkoelen en verdeel het voorzichtig 

in vierkantjes van 5x5  
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Mariakerke leeft 1 

      

 

 

 

 

 

Dist je wat: 

- Cato DB een slaapprobleem heeft. 

- Jaad graag spek met IJ eet. 

- Er vlees in preparé zit. #fakevegi 

- Lien zich afvraagt waar Groot-Brittanië ligt. 

- Cato F, Cato DB en Jos de slimste leidsters van Chiro Olv zijn.  

- Anuna De Wever  Jaad op insta volgt. 

- Tom Kroetoe graag aardbeien lust. 

- Noor en haar moestuin ECHT onafscheidelijk zijn. 

- Lisa ’t spoed ECHT nie meer kan zien. #brokenlife #lomp=second name 

- Midweek waanzinnig ZALIG was!! 

- Noor tegenwoordig ook jaagt op wolven. 

- Quinta de job van haar leven gevonden heeft als promogirl voor kuisproducten. 

- We een eerste brainstorm over het kampthema achter de rug hebben. 

- Noor een vree goe contact heeft met de priester. #nextmoestuintjesamenaanleggen 

- Iedereen steeds welkom is om bij Camel en Ms. Modder paaseitjes, fruit en thee/koffie 

te verorberen. #Brugsevaart #Pmbijinteresse 

- Het lekkerste ontbijt eraan komt!!! 

- Kinderfeestje crazy in the coconut wordt!!! 

- Noor hier verdienstelijk aan bod komt ter compensatie van  de aandacht die Mathie 

telkens opeist. 

- G’ke bij het horen van Quick nu niet meer denkt aan goeie hamburgers maar aan andere 

lokale specialiteiten. 

- Pascalé zotjaloers is maar het nie wil toegeven!!! 

- De Tippers nog efkes nostalgisch gaan genieten van Gertje in Plopsaland. 

 

Look a like 

Boze leeuw - Afrika Leider G-Len - Kinderfeestje 
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Mariakerke leeft 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dist je wat… 

• Chirasmus een succes was 

• De Chiro er weer proper bij ligt 

• De kampplaats goed bevonden is  

• Rudy top is  

• Wij geen brandweer nodig hebben om te blussen 

• Ine eieren kan vangen met haar hoofd 

• Er overal katjes te horen zijn 

• SWR dit jaar op z’n minst in de top 10 staat 

• En volgend jaar kampioen speelt 

• Buffalo kampioen wordt 

• De “stage” terug in het land is 

• Pascal jaloers is op de avonturen van zijn broer 

• Het stoofvlees op het etentje echt lekker was, merci Henk! 

• Na de grap van de week, er ook een filmpje van de week is 

• Kyell al goed met zijn geweer heeft leren schieten in het leger 

• Berlijn een mooie stad is 

• Chiro SJB een Iinstagram-profiel heeft 

• De quiz weeral op enig niveau was 

• De sportzaal in recordtempo was opgekuist 

• Op de Chiro in slaap vallen niet altijd het beste idee is 

• De supporterswedstrijd er aan komt 

• Wazzzapi epic wordt 

• Kinderfeestje net dat tikkeltje meer zal hebben 

• De lotuszakjes van SJB echt vol zitten 

• The Wonder Wally terug is 

• De Kerels betogen voor het klimaat 

 

Look a like 

Anuna De Wever Leidester Elinor 
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Gegevens leidsters  

 

 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

Pinkels 

Bieke Van Dorpe 0486/05.21.06 bieke.vandorpe@hotmail.com  

Manou De Vriendt 0471/48.44.26 manoudv@hotmail.com 

Pauline Van Opstal 0470/52.05.84 Pauline_vo@hotmail.com 

Emmy-lee Reyné 0487/17.96.88 Emmy.reyne.lee@gmail.com 

Speelclubs 

Cato Fiers 0470/13.79.89 catofiers1@hotmail.com 

Mona Ghyoot 0471/50.72.85 mona.ghyoot@gmail.com  

Mathilde De Bruyne 0474/13.91.54 mathilde5768@gmail.com 

Kwiks 

Elinor Duhamel 0485/40.56.04 elinorduhamel@gmail.com  

Sien Gobeyn 0488/89.67.77 Sien.gobeyn@gmail.com  

Kaat De Vylder 0468/13.00.92 kaat.de.vylder@telenet.be 

Noor De Bruyne 0474/62.95.81 debruynenoor@gmail.com  

Tippers 

Ine Vroman 0470/63.83.18 inevroman@hotmail.com 

Jade Leen 0468/25.08.00 jade.leen01@gmail.com 

Quintalina De Maegd 0489/61.95.52 quintalina.de.maegd@telenet.be 

Lien De Maegd 0470/90.20.91 lien.de.maegd@telenet.be 

Tiptiens 

Leontien Van Vlaenderen 0470/25.89.51 Leontienvanvlaenderen@hotmail.com  

Lisa Motet 0473/54.38.75 Lisa.motet@hotmail.com  

Melanie Van Wassenhove 0479/20.08.82 vanwassenhovemelanie@gmail.com  

Aspi’s 

Cato De Bock 0477/09.99.96 Cato.debock98@gmail.com 

Camille Mallet 0477/25.95.28 Malletcami@gmail.com 

Josephine Fier 0478/95.58.02 Josephine.fiers@hotmail.com 

Hoofdleiding 
Camille: 0477/25.95.28 
Melanie: 0479/20.08.82 

 
groepsleidingolv@hotmail.com 
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Gegevens leiders 

 

 

 

 

 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

Pinkels 

Samuel Van Wambeke  0474/09.56.02 samuel.vanw@gmail.com 

Thomas Vanlerberghe 0487/44.00.11 thomas.vanlerberghe@hotmail.com 

Han Vandepoele 0479/32.79.52 hanvdp2hotmail.com 

Jasper Vanlerberge 0485/15.52.25 jp.vanlerberghe@hotmail.com 

Speelclubs 

Nono Van Holderbeke 0472/20.64.13 nono.van.holderbeke@gmail.com 

Nathan Bijl 0472/79.43.09 nathanljib@gmail.com 

Milan Velghe 0473/27.69.59 milan.velghe@gmail.com 

Rakkers 

Nikita Lys-Damen 0489/63.57.01 lysnikita@gmail.com 

Thijs Schoonacker 0491/25.98.73 thijs.schoonacker@gmail.com 

Vova Lys-Damen 0497/12.57.62 vladyworld@gmail.com 

Toppers 

Tom Craeye 0474/26.14.70 tomcraeye@hotmail.com 

Kyell De Maegd 0484/74.80.30 kyell.demaegd1@gmail.com 

Casper Verdegem 0471/39.04.89 casperverdegem@live.be 

Kerels 

Shiro Van Holderbeke 0498/15.40.99 shiro_vh@hotmail.com 

Glen Van De Genachte 0487/63.10.24 glen.vdg@hotmail.com 

Andreas Van Wambeke 0470/60.43.78 andreas_vanwambeke@hotmail.com 

Aspi’s 

Hannes Gobeyn 0487/12.05.95 hannesgobeyn@gmail.com 

Nikolai De Maegd 0470/82.57.12 nikolai.demaegd@outlook.com 

Hoofdleiding 
Han: 0489/09.02.19 

Nikolai: 0470/82.57.12 

 
hoofdleidingsjb@hotmail.com 

mailto:nono.van.holderbeke@gmail.com
mailto:nono.van.holderbeke@gmail.com
mailto:tomcraeye@hotmail.com
mailto:tomcraeye@hotmail.com
mailto:shiro_vh@hotmail.com
mailto:shiro_vh@hotmail.com
mailto:glen.vdg@hotmail.com
mailto:glen.vdg@hotmail.com
mailto:andreas_vanwambeke@hotmail.com
mailto:andreas_vanwambeke@hotmail.com
mailto:hoofdleidingsjb@hotmail.com
mailto:hoofdleidingsjb@hotmail.com
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Spelletjespagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze drie pinkels willen heel graag 

paaseitjes rapen, maar de paashaas is de 

weg kwijt. Help jij hem de weg te zoeken? 

Thijs heeft bij het overschilderen van zijn 

meesterwerk 6 foutjes gemaakt. Kan jij ze 

vinden? P.S.: Hij is ook nog de kleuren vergeten, 

maar daar kan jij vast bij helpen, niet?! 

Verbind de punten en ontdek de tekening. 
Los jij de rebus op? 


