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Voorwoord 
 
Liefste Joellezers 
 
Eerst en vooral willen we jullie een heel fijne vakantie en feestdagen wensen! De eerste helft van het 
Chirojaar is alweer voorbijgevlogen. Hopelijk vonden jullie het even leuk als wij. De hele leidingsploeg 
kijkt al vast superhard uit naar de tweede helft van het Chirojaar die hopelijk volledig normaal kan 
verlopen.  
 
Maar eerst is er natuurlijk de kerstvakantie. We hopen dat jullie volop aan het genieten zijn van de 
gezellige kerstsfeer, vuurtjes, chocomelk, familiefeesten en natuurlijk… deze Kerstjoel! Hij staat ook 
deze keer weer vol met artikels voor elke afdeling, nieuwe dist-je-watjes, een supergrappige 
teenpage en een leuke spelletjespagina!  
 
Helaas komen er na de feestdagen ook examens aan voor de leiding. Hierdoor zal de Chirowerking in 
januari niet helemaal normaal verlopen. Meer informatie hierover vinden jullie verder in de Joel. 
Gelukkig is alle leiding al heel goed aan het studeren en zullen de examens dus ook super vlot 
verlopen.  
 
Heel veel leesplezier en tot volgend jaar! ;)  
 
Vele groetjes van de Joelredactie 
Renée, Annaëlle, Samuel en Kasper 
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Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 december - 9 januari: Geen 
Chiro voor de meisjes.  

 

De jongens hebben examens en 
zullen nog communiceren via 
Facebook wanneer wel en geen 
Chiro is.   

 

6 mei: Tiptienontbijt 

 

1 augustus - 11 augustus: 
Chirokamp jongens. 

 

11 augustus - 21 augustus: 
Chirokamp meisjes. 
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Joelhoroscoop 
 

 

 

 

JOELHOROSCOOP 
 

RAM  

De Ram houdt van geheimpjes houden. Stille waters, diepe bronnen. Maar vergeet niet om 
de nieuwsgierigen ook hun pleziertjes te gunnen. Jij kan soms ook heel scherp uit de hoek 
komen. Velen kunnen hier nog van verschieten. Een goede dj is in jou toch ver te zoeken. 
Misschien een premium abonnement vragen aan de kerstman? 

STIER  

De Stier neemt graag initiatief en dat wordt binnenkort zeer hard beloond. Jouw positieve 
energie en je zorg voor anderen zal je goed uitkomen. Je behulpzaamheid is een sterk punt 
van jou maar vergeet jezelf niet. Deze periode is voor jou single life, best life. Let’s go! 

TWEELINGEN  

Deze winter kan soms wat eenzaam voelen voor de tweeling maar misschien brengt het 
nieuwe jaar wel een nieuwe jij. Je zal binnenkort een nieuw persoon tegenkomen die veel 
voor jou kan betekenen maar aan jou de keuze wat je ermee doet. Binnenkort kunnen wij 
jou ook terug in onze armen sluiten. Je zal ook een fantastische secret santa ontvangen. Zeer 
veel goeds op komst dus voor jou! Sommige leeuwen mogen toch wel wat beter hun taken 
uitvoeren.  

KREEFT  

De Kreeft is een opvallend dier. Sommigen kunnen hier niet altijd tegen maar we weten 
allemaal dat dit gewoon komt omdat ze jaloers zijn. Kreeften kunnen vaak botsen met elkaar 
maar zo weet je ook al bij wie je het niet moet gaan zoeken. Op sommige vlakken mag de 
Kreeft ook wel toch iets duidelijker in zijn zodat anderen het niet voor hun gaan moeten 
beslissen.  
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LEEUW 

De Leeuw ziet er altijd zeer schattig uit maar kan plots als een echte krijger naar boven 
komen. De leeuw gaat voor rechtvaardigheid maar sommigen onder hen kunnen daar in 
overdrijven. Vergeet niet vriendelijk te zijn en iedereen een kans te geven. Anders zou het 
wel eens anders in jouw richting kunnen terugkomen dan je had verwacht. De leeuw biedt 
altijd graag zijn of haar gunsten aan anderen.  

MAAGD 

Ons Maagdje gaat een zeer mooie tijd tegemoet. Laat je omarmen met warmte van vrienden 
en familie. Hopelijk staat er dit nieuwjaar genoeg cava voor je klaar. Wie weet leef je zo wel 
tot het jaar 3000. Geheimpjes bewaren is niet echt jouw ding hebben we ook gemerkt.  

WEEGSCHAAL 

De weegschaal is goed in mensen opvrolijken. Met jou erbij is het altijd een feestje. Jij zal de 
komende periode zeer veel liefde en vriendschap rond jou voelen. Geniet er maar van. Op 
vlak van succes kan het dan wel eens tegenvallen. Pas maar op met al die cadeautjes kopen 
want straks is al je geld op. Misschien moet je eens een carrièreswitch overwegen. Wie weet 
shop je het wel heel ver in de karaoke wereld.  

SCHORPIOEN 

De kleur pastel is helemaal jouw ding in dit winterlicht. Misschien een nieuwe sjaal breien 
voor je goede vriendin in dit kleur? De Schorpioen is een dier met goede humor en een 
mooie lach. Het is leuk om te zien hoe goed je altijd je best doet. Activiteiten maken, daar 
ben jij de beste in.  

BOOGSCHUTTER 

Voor de Boogschutter hebben veel anderen leuke bijnaampjes verzonnen. Je bent heel 
impulsief, dit kan positief en negatief zijn. De komende periode zal je veel nieuwe, 
onbekende dingen tegenkomen. Probeer je enthousiasme soms een beetje onder controle 
te houden zonder je ergens van af te sluiten dan komt alles goed.  

STEENBOK 

De steenbok is een zeer koppig dier en is heel streng voor zichzelf. Je blijft altijd rustig en 
beheerst ookal loopt het soms eens mis. Deze maand zal je een belangrijke knoop moeten 
doorhakken, het zal een grote stap zijn waar je verantwoordelijkheid zal moeten achterlaten. 
Wees zeker van jezelf, je kan het! 
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WATERMAN  

De Waterman zit vol goeie energie. Het zonnetje van de groep. Het geluk zal je zeer goed 
zitten de komende dagen. Misschien eens overwegen om een lotje te kopen? Maar wordt 
niet gokverslaafd! Jij en Sinterklaas kunnen het wel heel goed vinden. Ben je wel flink 
geweest dit jaar? 

VISSEN  

De Vis zwemt graag in groep, het is een zeer sociaal dier maar vergeet deze periode niet om 
ook wat tijd voor jezelf te vinden. De vis squad mist nooit een feestje. Nu kan je eindelijk 
weer op je gemakje verder gaan en dansen zonder erbij te manken. Maar probeer de 
volgende keer die hoofdprijs wel heel te houden. Zorg maar dat het in orde komt met de 
examens! Maar met de lichtjes van die lieve dame zal dat geen probleem zijn.  
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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 (+32 473 66 91 06). 
  

Hallo iedereen! 

Wij weten allemaal dat er aan nieuwe Chirokleren een heus 
prijskaartje hangt. Daarom verzamelen en verkopen wij met onze 

Chiro tweedehandskledij! Hierbij dus een warme oproep aan 
iedereen om kledij die niet meer gedragen wordt/ te klein is mee te 

nemen naar de Chiro en af te geven aan leider Wolf, om zo een 
nieuw Chiroleven te krijgen. Je mag mij altijd contacteren via gsm 

(+32 473 66 91 06)! Ook mag je mij altijd aanspreken voor 
tweedehadskledij! 

Lieve Chirogroeten! 
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Trooper 
 
Het is nu al het tweede jaar dat we gebruik maken van Trooper. Zowel de meisjes- als  
jongens-Chiro hebben al veel centjes in ontvangst kunnen nemen door jullie online 
aankopen. Black Friday heeft hier zeker voor iets tussen gezeten! ;) Hiervoor willen we jullie 
nog eens bedanken. 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.  

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

Omdat het nu vakantie is voor jullie en examens voor ons zullen we elkaar eventjes niet meer zien 😢 
Maar niet getreurd! We hebben dit moeilijke doolhof en kleurplaat voor jullie zodat jullie zich niet 
kunnen vervelen en de kerstman kunnen helpen!  
Geniet van de vakantie en een gelukkig kerstfeest & nieuwjaar!  

Wij kijken er al naar uit om jullie terug te zien 😍 
Groetjes van jullie leidsters,  

Koré, Sien, Noor en Rosalie 

                                    

 

 

  



11 
 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

 

 

Liefste Kwiks 

 

Er staat een nieuw jaar voor de deur 

en het zal er weer eentje worden vol kleur! 

Er staan nog veel leuke dingen op de planning, 

maar die mogen jullie verder afwachten in volle spanning. 

 

We deden samen al leuke dingen, 

zoals op de nieuwe liedjes van K3 zingen.  

Ook op weekend was het leuk, 

soms zou het wel handig zijn om jullie stil te krijgen met een korte spreuk. 

 

We kwamen al veel over jullie te weten, 

zo kunnen jullie blijkbaar enorm veel eten. 

Verder houden jullie van het maken van grapjes 

en mondmaskers gebruiken jullie liever als ooglapjes. 

 

Wij kijken er naar uit om samen met jullie nog meer mooie momenten te 

beleven 

en staan opnieuw te springen om jullie leuke zondagen te geven! 

Wij wensen jullie veel plezier en geluk, 

komend jaar kan nu al niet meer stuk! 

 

Dikke kussen en knuffels van jullie kapoenen 

Jade, Jits, Lien & Melanie 
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Lieve tippers 

De sint is nu weg dus is het tijd voor kerst. Hopelijk zijn jullie examens gelukt en kunnen jullie nu 
volop genieten van de kerstboom, cadeautjes, familie en vrienden. Helaas is er nu 3 weken geen 
chiro. Maar na de vakantie staan wij weer klaar om chiro te geven. Nu jullie toch niets te doen 
hebben, hebben moeten we er toch voor zorgen dat jullie zich kunnen bezighouden en ook zorgen 
dat jullie hersenen nog gaan werken na 2 weken vakantie. Daarom hebben we een spelletje gemaakt. 
Wie het de eerste zondag meepakt en juist heeft krijgt een verrassing. 

N E E L I R A M I D A N O N X 

A S S Y L A K E R S T B O O M 

L R O O L F L É D J I T S U V 

A N O L E F T U W A U F J A S 

E T E W Y I A J X M K S K S G 

M R B N A V V V J Y A K X T N 

M O K M I A E A B A A S B R F 

Y T L N T L X K R A D R B I F 

O E V I E R E A T H P E W D I 

D Z D I M D O N B G S T L A L 

R M R A W A H T P S Ï S O N I 

C A S N J I S I Q R A D U E E 

M M D F I V J E T H N I I L N 

E X A M E N S M D Z A E S R P 

X S B C L K A T O T Q L E R G 

 

Alysaa  Kaat  Vakantie  Anaïs   Kato 

Astrid  Kerstboom Eline   Leidsters  Elona   

Lima  Emmy  Louise   Eva   Maité 

Examens Marie  Filien   Marileen  Floor   

Nona  Jits  Saar 
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Er was eens een wisselvallige chironamiddag in december wanneer 11 tiptiens samen 
een - laat ons zeggen een bijzonder -  verhaal schreven… 

Er was eens een prinses en die had een puist op haar neus. Ze wachtte in haar toren op 
haar prins. Maar die prins bleek eigenlijk een kikker te zijn waardoor ze heel hard 
geschrokken was. En die kikker bleek niet zomaar een kikker te zijn maar het was een giftige 
kikker! De kikker ging kwakend op de weg lopen. Oh Neeee! Toen kwam er een auto en reed 
over de kikker. Het rood bloed van de kikker maakte de straat helemaal rood. Opeens kwam 
er een schilder en zag het mooie rood en wou het gebruiken voor zijn schilderij. Een schilder 
gebruikt rood voor zijn schilderij. Rood, de kleur van vuur, van liefde en van de hartjesemoji. 
Kleur rood doet me denken aan de zon, warmte en de achterlichten van een auto. Kleur rood 
doet me denken aan veel voetbalclubs die in het rood spelen en aan VDK bank. De 
brandende lichten van de auto schijnen op de pinguinautomobiel van dokter Lenguas. 
Pinguïns kunnen zwemmen… 

~ Aiko, Kiki, Naomi, Mona V.H., Jitse, Maud, Veerle, Linde, Annabel, Mona D.V., Gina 
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Liefste Aspi’s  

2021 is voorbij gevlogen, we amuseerden ons al rot met jullie, dat is niet gelogen.  

Van professionele schaatsers tot boerinnen met 500 zeugen. Jullie weten niet hoe hard 
we ons op het tweede semester verheugen.  

Daarom schrijven we voor jullie deze nieuwjaarsbrief, hopelijk vinden jullie dat heel lief.  

We kijken al uit naar het weekend en Wazzzapi, misschien vinden jullie daar wel jullie 
hartendief.  

‘t Chooseken viel wel in de smaak, de Aspiboys daarentegen schieten niet echt raak. 
Hopelijk krijgen we in 2022 meer spannende verhalen te horen, want die kunnen we wel 
bekoren!  

Voor jullie prestaties voor Aspibal krijgen jullie een dikke tien maar tijdens baseball zoveel 
tennisballen in het gezicht krijgen, hebben wij ook nog nooit gezien. 

Schaatsen was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch bleven we met de beide 
voetjes op de grond en deed iedereen het uitstekend. 

We zijn duidelijk niet gemaakt voor het openbaar vervoer, vertrouw ook nooit de stoelen 
in de bus! Voor je het weet lig je op de vloer. 

De opgeblazen tampons vonden jullie zot!  

Hopelijk ging jullie bio examen door onze quiz zeer vlot. 

Ik hou van jou en jou, weet dat ik volgend jaar nog meer van jullie hou! 

3 dikke zoenen 

van jullie kapoenen, 

Kaat, Margot en Marie 

1 Januari 2022 
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Dag pinkels, 

We hebben dit jaar al heel wat avonturen kunnen beleven met jullie: van een levende 
stratego tot het bezoek van Sinterklaas. Nu Sinterklaas en zijn pieten terug naar Spanje zijn, 
loopt het eerste semester van het Chirojaar jammer genoeg tot zijn eind. Maar niet 
getreurd, na de examens zijn alle leiders weer terug om elke zondag weer te ravotten en te 
spelen.  Er staan nog heel wat leuke activiteiten op de planning, we kijken er al naar uit!  

Om jullie op de zondagen tijdens de kerstvakantie een beetje bezig te houden, hebben we 
een paar leuke activiteiten voor jullie: 

• Maak een tekening van de kerstman met zijn rendieren 
• Ga eens voetballen met een kerstmuts op je hoofd 
• Maak een sneeuwman, even groot als een pinkel (als de weersvoorspellingen 

meezitten)  
• Maak een grappige kerstfoto zoals de kerstman hieronder 
• Zing een kerstliedje, laat ons horen dat je geoefend hebt, als het terug Chiro is 
• Los de rebus op 

 

• Kijk een kerstfilm 

Volgend semester vliegen we er weer volop in, tot dan! 
Fijne vakantie, zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Groetjes van de leukste leiders op de hele wereld, 

Wolf, Kentaro, Paco, Waldo en Valère 
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Dag liefste speelclubs! 

Jammer genoeg is de eerste helft van het Chirojaar alweer voorbij. Maar niet getreurd er staat nog 
een veel zottere tweede helft van het jaar voor de deur! Terwijl jullie genieten van een welverdiende 
vakantie is de leiding alweer volop bezig met de voorbereiding van supertoffe spelletjes. Ook hebben 
we gezien dat de kerstman een pakje heeft achtergelaten op de Chiro, een waanzin weekend van 18 
tot 20 februari! De locatie is nog niet bekend maar dat kondigen we binnenkort aan. 

Terwijl we al uitkijken naar het volgende jaar blikken we nog eens terug op de supertoffe spelletjes 
van het afgelopen halve jaar: de Olympische spelen, een griezelig Halloweenfeestje, een spannend 
blaaspijpenspel, een waanzin zoektocht door Mariakerke en vele andere spelletjes.  

Geniet nog van jullie vakantie en de feestdagen! 
Tot binnenkort, jullie topleiders! 
Wout, Josse, Alexander, Tim en Kasper! 

 

PS: Moesten jullie zich vervelen kunnen jullie alvast deze woordzoeker invullen, Veel succes! 
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Beste rakkertjes (ja ja, rakkerTJES, want jullie zijn nu eenmaal nog niet even groot en sterk 
als jullie leiders "#$%) 

We starten met slecht nieuws; de eerste helft van het chirojaar zit er helaas al 
op. Wat vliegt de tijd toch snel... We hebben in het eerste semester al mega veel 
zotte en wijze spelletjes gespeeld zoals een zotte rakkerdoop, nice bosspelen, 
een overdreven blaaspijpenspel, domme en slechte mopjes maken tijdens het 
vieruurtje. Oh ja, zeker en vast niet te vergeten: een mega epic ruiltocht. Maar 
niet getreurd, onze tijd zit er nog lang niet op. We hebben nog genoeg zondagen 
in het vooruitzicht waar we oneindig veel plezier kunnen hebben. Er wacht ons 
nog een kinderfeestje, een krachtmeting in de sneeuw (als de winter een beetje 
meezit), een spetterend weekend en als klapper op de vuurpijl een waanzinnig 
kamp dat jullie nooit, maar dan ook nooit hé, zullen vergeten.  
Aangezien jullie nu met drie weken vakantie opgescheept zitten, hebben we 
hieronder een  woordzoeker geplaatst. Dit kan jullie misschien inspireren tijdens 
het bedenken van grappige moppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken er alvast naar uit naar het 2de semester. Zet jullie schrap want na de 
winterbreak vliegen we er opnieuw in met de gekste zondagen!! 

Groetjes jullie top leiding: Winston, Pieter, Emiel en Samuel 
P.S.: Wie de geheime boodschap kan vinden krijgt misschien een kerstcadeautje 
van ons.   

B E D E N K N U E E N S E E N M O P 

A L E U M A S Y K O H T I D D G W K 

R X M N P J L H E S N V U K H E K V 

C V S I D R F K H U N A D M E R D B 

R O C E H O O X E T X K G K U D I P 

E X U U X X O V A R I A E H V Z H L 

T N J W U W Q I J H S N R B F P L Q 

E F P J K I E N O R D T X K C Y A P 

I L S A L N Q A S J D I B N U M B M 

P R D A T S P M X A X E G O T K W O 

Y A I R F T Q T W P E O Z Q O W U H 

R K N C Q O Q S Q V M D C H W M E V 

T K R G M N J R N R C A S M G H E P 

X E V J D J B E J I N C K J J O N Z 

Q R W R M C X K G H C X E O I V S W 

O S K F X E M E V A E L T N O D M I 

B U Y M I N B W Q R T F K Y W U V V 

B W I N T E R S A W Q L E I M E N P 

DONTLEAVEME 
KERSTMAN 
RAKKERS 
EMIEL 
NIEUWJAAR 
SAMUEL 
KERSTBOOM 
PIETER 
WINSTON 
WEEKEND 
KAMP 
SNEEUWBAL 
VAKANTIE 
WINTER 
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Liefste toppertjes, 

Wat vliegt de tijd toch snel voorbij, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons nog niet 
geamuseerd hebben, integendeel. Wat was het al een plezant jaar vol leuke spelletjes, we 
hebben al veel leuke dingen gedaan, maar natuurlijk is er nog 1 ding dat ontbreekt. Zoals elk 
jaar zal er dit jaar weer een fantastische DOOP plaatsvinden. Maar hiervoor wachten we nog 
even tot de weersomstandigheden wat beter worden. Wees niet getreurd, de doop zal zeker 
nog komen! ;)  

Ook dit jaar zal er weer een overdreven wijs weekend plaatsvinden. De plaats blijft nog even 
een geheim, maar we kunnen jullie alvast vertellen dat het weekend zal doorgaan van 18 tot 
20 maart. Dus zet deze data maar al in je agenda want we zouden niet willen dat 1 van jullie  
niet mee kan!  

Het was ons ook al opgevallen dat het IQ van onze toppers nog wat omhoog kan, om jullie 
hierbij te helpen plaatsen we hieronder een leuke sudoku. De eerste topper die ons de juiste 
uitkomst kan sturen, krijgt binnenkort (misschien wel op weekend) een leuke verrassing… ;) 

Wij kunnen jullie alvast vertellen dat we heel veel zin hebben in het 2de deel van het 
chirojaar, hopelijk jullie ook!  

Tot snel schedels & Merry Christmas!!!   

Jullie liefdevol hebbende leiding, 
Krekel, Danislav, Buckie & Lil Jack 
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We zouden dit artikel kunnen openen met een mooie begroeting zoals ‘Beste 
Kerels’, ‘Stoere  Gabbers’, ‘of ‘Liefste Kapoentjes’, maar dat verdienen jullie 
niet. Dus bij deze gaan we gewoon  verder.  

Wat gaat het toch vlug de tijd, maar dat wil niet zeggen dat we ons nog 
niet  geamuseerd hebben, in tegen deel. Wat was het al een plezant jaar, 
enkele  voorbeelden zijn de doop, naar Gent gaan voor een zot stadspel met de 
Aspi’s … Maar niet getreurd kereltjes, het jaar is zeker en vast nog niet  voorbij. 
2022 staat volgepland met overdreven wijze activiteiten. Klein tipje van  de 
sluier? WEEKEEEEND EN/OF MIDWEEEEEK!!! De datum(’s) hiervoor zijn nog 
even geheim. 

Omdat we doorheen de voorbije weken hebben gemerkt dat het algemeen 
IQ  van de Kerels toch niet zo hoog lag dan dat we dachten krijgen jullie 
hieronder  nog een leuk kruiswoordraadsel. Eerste persoon die dit correct 
aflevert aan ons krijgt een  kleine verassing!!! (Wout doe zeker je best) 

Wij hopen dat jullie alvast kei veel zin hebben in het 2de deel van het 
chirojaar.  Wij aller sinds wel. 

Tot snel sloebertjes & Merry Christmas! 

Jullie liefdevol hebbende leiding, 
Mathis & Helmut 
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Aspi’s  

Het is weer zo ver, sinterklaas is geweest, al jullie zonden zijn vergeven en we 
zijn klaar voor een nieuwe start. We kunnen terugblikken op de dingen die we 
al gedaan hebben dit jaar zoals stadsspel, voetbalmatchen, doop, … maar over 
de doop zouden we beter niet beginnen aangezien we niet willen dat jullie 
jullie ouders verplichten voor bij ons op kookcursus te komen, graag zouden we 
jullie de recepten willen geven van deze culinaire dag maar dit kunnen we 
jammergenoeg niet doen. We hopen ook dat 2022 ons een goede gezondheid 
en meer vrijheid kan geven (een weekendje naar ons favoriet drop 
bijvoorbeeld) 

Hieronder nog een kleine Quiz om jullie parate kennis te testen 

1. Ligt Verhofstad in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen? 
2. Op hoeveel graden was je geld wit? 
3. Ligt Wallonië links of rechts van België 
4. Welke Chiro is de enige echte van Mariakerke? 
5. In welk continent leven de middeleeuwen? 
6. Wie heeft de Amerikaanse burgeroorlog gewonnen? McDonalds of 

Burger King? 
7. Japan is een eiland, welk Aziatisch land is een kipland? 
8. Milaan ligt in Italië, waar ligt Miluit? 
9. Een inwoner van Albanië noemt een Albanees, in welk land wonen de 

Albajaas? 
10. Hoeveel jaar voor Christus is Jezus geboren? 

Stuur je antwoord maar naar volgend e-mailadres hoofdleidingsjb@gmail.com 
of naar onze instagram @chiro_sjb. 

Zalige feestdagen en een wijze kerstvakantie gasten 

Groeten Gazzzpar en Lars 
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Mariakerke leeft 
 

  Dist je wat…  

- Er geen stoute kinderen 
zijn. 

- Fort OLV een feit is. 

- De leiding allemaal weer 
met hun neus in de 
boeken zit zodat we 
allemaal mee kunnen op 
kamp. 

- Beleg brengen naar Chiro 
Ludiek nog nooit zo leuk 
was. 

- Chiro OLV op een geheime 
locatie ligt. 

- Leidster Aster denkt dat 
Sezer een voornaam is. 

- Leidster Sien ons allemaal 
opnieuw heeft leren 
zwemmen. 

- Leidster Aster nu ook 
onze klusjesvrouw is. 

- Leidster Melanie veel van 
vogels weet.  

- Leidster Margot 
duidelijkheid schept in 
andermans liefdesleven.  

- Leidster Margot toch niet 
de droomvrouw is van 
haar dushi.  

 

Look-alikes 

DRIE SUPERWOMANS 

3 LEIDSTERS 

LEIDSTER ROSALIE  

LACHEND PAARD  
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Mariakerke leeft  
 

 

  
Dist je wat…  

- Waldo fluovestje rond zijn nek draagt 
- Matrassen matrassen zoeken 
- Fiat een dikke mietenbak is 
- Dikke scooter A-klasse dit zeker compenseert 
- De kerststal er toch maar mooi staat 
- Lars elke vrijdag de brug maakt 
- De brug van Mariakerke paranormale krachten bevat 
- De keuken niet de belangrijkste plek in huis is 
- De quiz een succes was 
- De afterparty zeker ook 
- Op het gemak aan een vuurtje staan soms niet goed uitdraait 
- Nieuwjaar weer met een knaller van start gaat 
- De leiding nu zoooo hard studeert, dat iedereen meekan op kamp 
- Jullie maar extra goed genieten van al die vakantie 
- De leiding binnenkort de kampplaats gaat verkennen, spannend… 
- Daar(over) nog een hoop verteld kan worden 
- Bodega weer een zwaar gemis zal zijn 
- De tuinkabouter van de Mixit het niet overleeft heeft 
- Er een rare mail de ronde doet 
- Opgelet voor ransomware 
- De teambuildingsweek van de leiding mega wijs was 
- Gras er plaatselijk bruin uit kan zien 
- De vlag van ons is 
- Er een gekke actie is bij pizzahut 
- Sommige fietszakken multifunctioneel zijn 
- Appelsap zuur kan vallen 
- Snoopy, attack! 
- Springkastelen voor groot en klein zijn 
- De droom van rustig slapen op midweek soms weggeblazen wordt 
- De pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet 
- Waldo niet van marsen houdt 
- MF 2022 sowieso een topeditie wordt 
- Er altijd een centje samen te verdienen valt 
- De derde wet van Newton belangrijk is 
- Goede voornemens voor 2022 belangrijk zijn 

 

Onze beste wensen voor het nieuwe  jaar!! 
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Mariakerke leeft  
 

Lookalikes 
  

Manny van 
Ice age 

Leider Arne 

Leider Winston Gitarist 
Hooverphonic 

Leider Wout Justin Bieber 

Leider Kentaro Ronaldo 
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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  +32 474 62 95 81  debruynenoor@gmail.com  

 
Speelclubs 
Annaëlle Vanhoorde +32 472 76 75 43 vanhoorde.annaelle@gmail.com 
Suzanne Van Hoorde  +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  +32 470 50 60 50 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  +32 496 40 05 02  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  
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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  

 
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  
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Teenpage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Spelletjespagina 
 

Kun jij de weg vinden door het 
kerstboomdoolhof? 

Teken jij de mooiste kerstbal 

Oei, de rendieren zijn hun kleur kwijt. 
Geef jij ze terug kleur? 


