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Voorwoord 
Beste Joellezers,  

Wat vliegt de tijd toch snel voorbij... We zijn al bijna halverwege het chirojaar 
beland. Jullie hebben ongetwijfeld al tal van zalige zondagen achter de rug. Het 
is midden december en dat betekent dat de vrolijke feestdagen voor de deur 
staan. Talloze kerstliedjes worden tot vervelends toe opgelegd, leuke films 
worden gekeken bij een knetterend haardvuur, sneeuwmannen worden 
gemaakt, de vele kerstmarkten worden afgeschuimd, jong en oud gaan 
schaatsen, ... Een superwijze periode dus! 

De kerstvakantie betekent echter ook voor vele onder de leiding, het begin van 
de gedoemde blok... Hierdoor zullen de leiders en leidsters gedurende een kleine 
periode afwezig zijn om zich goed voor te bereiden voor hun examens in januari.  

Gelukkig kunnen wij ieder jaar rekenen op fantastische oud-leiding en de Aspi’s  

die jullie vol enthousiasme zalige zondagen zullen bezorgen! 😊  

Wij duimen alvast nog voor de laatste examens van de oudere leden én geniet 
nadien maar voluit van jullie Kerstvakantie.  

Namens de Joelredactie en de voltallige leidingsploeg wensen wij jullie 
liefdevolle kerstdagen en een fantastisch 2019!  

Warme groeten, 
Glen, Hannes, Samuel, Mona en Pauline  
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Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 december, 30 december & 
6 januari: 

Kerstvakantie = Geen Chiro 

24 december: 

Jeneverbar, glühwein, 
vuurtjes en een levende 
kerststal: Bodega!  

 

2 maart: 

Quiz E=SJB² 

17 maart: 

Etentje 

27 april: 

WazZzapi! 

 

 

 

 

1 – 11 augustus 

Chirokamp meisjes  

11 – 21 augustus 

Chirokamp jongens 

 

Coming soon: 

- Kinderfeestje  
- Zwemmen in de 

Rozenbroeken 
- Rambodag 
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Chiro nieuws 
 

 

 
 

Bodega 

Beste chirovrienden, familieleden en sympathisanten, 

De winter is in het land. Het is vroeg donker, buiten is het koud, kil en 

niemand komt zijn huis nog uit… u vraagt zich dan waarschijnlijk ook 

af wat te doen nadat het te omvangrijke kerstdiner verteerd is. De benen 

strekken is de boodschap. 

Godzijdank organiseren Chiro SJB en OLV opnieuw de gezelligste 

avond van het jaar: bodega! Deze zal doorgaan tijdens de nacht van 

24-25 december te Mariakerke plein. 

Op kerstavond is iedereen van harte welkom op onze levende kerststal. 

Jozef en Maria geven jullie de gelegenheid om sfeervol te genieten van 

een druppeltje jenever bij knusse vuurtjes. Jong of oud, het maakt 

allemaal niet uit. Bodega geeft iedereen de kans om een gezellige 

kerstbabbel te slaan. 

Als de benen nog niet genoeg gestrekt zijn en voor wie het buiten echt te 

koud is, biedt onze winterbar in de meisjeslokalen een warme oplossing. 

De muziek wordt een beetje luider gezet en "Jingle Bells" zal hier dan 

ook tot in de vroege uurtjes te horen zijn! 

 

Tot dan, wij verwachten jullie!  
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Chiro nieuws 
 

 

  

 

‘ MOVE ON UP!’ 
Chiro voor jou in 3 woorden? 

Diversiteit, hilariteit en leuke chaos 
 

Uw lievelingslunchplek in Gent? 

Plus + 
 

Jouw favoriete citytrip is? 

Berlijn 
 

Iets doodgewoon dat jou gelukkig maakt is? 

Noten (en kaas) 
 

Jouw meest dierbare bezit is? 

Mijn hond Max en op een verdienstelijke tweede plaats Joost 
 

Van welke gewoonte zou je af willen? 

Piekeren over zaken waar ik niks aan kan veranderen 
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden? 

Move on up (van Curtis Mayfield) 
 

Welke Disneypersonage zou je willen zijn en waarom? 

Merida van Brave omdat ze geen tuttebel is (en ook een 

beetje omdat haar mama Elinor heet) 
 

Wat is je meest beschamende moment? 

Mijn valies van bovenaan de roltrap laten vallen in de 

luchthaven waardoor andere reizigers uit de kant moesten 

springen en iedereen naar mij keek 
 

Als je een vrije dag hebt hoe zou je die dan het liefst 

spenderen? 

Relaxin’, eatin’, having a great time (- Honey Boo Boo) 

Elinor Duhamel 

Leidster Kwiks 

19 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ Less bitter more glitter!’ 
Iets doodgewoon dat jou gelukkig maakt? 

Een filmavond met de vriendinnen 
 

Als je terug kon reizen in de tijd, naar waar zou je willen 

gaan en waarom? 

Naar de Grieken en de Romeinen om de Tempels te zien 
 

Van welke gewoonte zou je graag af willen? 

Nagelbijten 
  
Wat is uw dierbaarste bezit? 

Mijn kat Cappuccino 
 

Met welke celebrity zou je graag van leven ruilen? 

Jennifer Lawrence 
 

Uw lievelingslunchplek in Gent? 

Kastart 
 

Als je iets dat vandaag  niet meer bestaat zou kunnen 

terugbrengen wat zou je dan kiezen? 

DINOSAURUSSEN 
 

Jouw favoriete citytrip? 

Rome 
 

Welk Disneypersonage zou je willen zijn en waarom? 

Ik zou Assepoester willen zijn omdat zij mijn 

lievelingsprinses is. 

 Mathilde De Bruyne 

Leidster Speelclubs 

20 jaar 

Zoals jullie weten zit onze Chiro vol enthousiaste leiding. Wij kregen een uitgelezen 

kans op een exclusief interview met niemand minder dan leidsters Elinor en 

Mathilde! Een gelegenheid die we niet zomaar konden laten passeren.  
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HO HO HO liefste zweverzwijntjes,  

Amai, hoe ongelofelijk hard hebben wij ons al geamuseerd afgelopen 
zondagen! Van op- en top inleefspelletjes waarbij er steeds ambiance was in 

ons Pinkeldorp tot een heus Griezeltoneel waarbij jullie fantastisch verkleed 
waren én wij na afloop niet meer alleen naar huis durfden te gaan uit schrik een 

van jullie nog onverwacht tegen te komen. Ook kampen bouwen, elkaar 
veroveren kunnen jullie met gemak en niet te vergeten onze flauwe zweverzwijntjesmop die 

nu uitgegroeid is tot onze ware Pinkelkreet!! IF I SAY ZWEVER YOU SAY…. Bedankt om ons 
iedere week zo hard te doen uitkijken naar de zondag met jullie. Vol goesting lachen wij ons 
te pletter en fantaseren we er samen op los, zo wijs! 

De Kerstvakatnie staat bijna voor de deur en dat betekent dat we stilletjes aan wachten op 
de eerste sneeuw om zo de grootste sneeuwmannen te maken .We drinken warme 
chocomelk, we gaan schaatsen, kerst en oudejaar vieren, we eten ons te pletter met het 
verrukkelijke eten en jullie krijgen ongetwijfeld nog enkele toffe cadeautjes om open te 
doen! Kortom een heeeerlijke periode dus! 

Jammer genoeg is het gedurende de kerstvakantie geen Chiro. Wij moeten namelijk ijverig 
studeren voor onze supergrote toetsen in januari. We kijken er nu al naar uit om begin 
februari samen een groot sneeuwballengevecht te houden. In tussentijd kunnen jull ie thuis 
maar beter goed oefenen want wij gaan er namelijk vanuit dat zwijntjes makkelijk te 
verslaan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!!!  

Emmy, Manou, Bieke en Pauline  Xx  

Nog enkele kleine spelletjes 

mochten jullie zich toch 

vervelen… 
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Liefste Speelclubs, 

 de koude wintermaanden komen eraan en dat betekent 

dikke jassen, klapperende tanden en rillende  tenen  

MAAR ook… sneeuw, kerstmis, cadeautjes, bodega, 

vakantie, sinterklaas, wollen truien, lekker eten en vooral 

veel liefde! 

Om jullie bezig te houden, kunnen jullie alvast dit testje 

doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Meestal A Meestal B Meestal C 
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Liefste kwikies 

 

We weten allemaal dat jullie spannendere dingen te doen hebben tijdens 

de kerstvakantie dan nieuwjaarsbrieven schrijven. Daarom hebben wij voor 

jullie een voorbeeldje uitgeschreven. Copy paste en succes gegarandeerd op 

jullie eerstvolgende familiefeest.    

 

Een lief woord 

En een vrolijk gedicht 

Met Kerst- en nieuwjaarswensen 

Aan jou gericht! 
 

 

Sneeuwvlokken 

Rood met wit gestreepte sokken 

Een spetterend vuurwerk festijn 

Een betoverend prinsesje zijn 

 

Vrolijke mensen 

En nog een heleboel wensen 

En bovenal een lach 

Dat wens ik jou op nieuwjaarsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele zoenen van jullie kapoene 

Sien, Noor, Kaat & Elinor 

1 januari 2019 
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Er was eens een timmervrouw Noor. Met haar vrouw Manon woonde zij in 
Nazareth. Op een dag kregen ze bericht van de Keizer Zita , dat iedereen in 
het land geteld moest worden. En zo gingen Noor en Manon op weg naar 
Bethlehem . Manon, die zat op de ezel Lieze, want ze was zwanger! De reis 
was lang. 

Maar toen ze in Bethlehem aankwamen, was er geen plaats voor hen in de 
herberg van Maaike en Lisa! Alles zat vol! En dus sliepen ze in een stal bij de 
koe Ewa, de kippen Joppe en Esmee en de geit Elise. 

Daar kreeg Manon haar kindje. Ze wikkelde het kind lekker warm in doeken en 
legde het in de kribbe, de voerbak. In de velden buiten de stad hielden herders  
Eva, Lotte, Marthe en Jony  de wacht bij hun schapen Stien, Eloïse en 
Sien (X2). Plotseling verscheen er een Engel  E line en die zei: “ik heb goed 
nieuws voor jullie, er is een kind geboren, in een stal in Bethlehem, Zij is de 
Redder en Zij heet  Clara, ga naar Haar toe!” 

En er kwamen ook wijze vrouwen  op bezoek. Wijze vrouwen  uit een ver land, uit 
het Oosten. De Ster  Barbara wees hen de weg naar de stal. 

Ze hadden geschenken met zich mee. De eerste wijze vrouw, Paulien gaf goud. 
De tweede wijze vrouw, Darlin gaf wierook en de derde wijze vrouw,  Emmy-lee 
gaf mirre. 

En iedereen was blij dat het kindje geboren was! 
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Allerliefste tiptiens, 

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar en zat jouw schoentje vol met lekkers van sint en 

piet! Op naar de volgende goedheilige man want het is bijnaaaaa kerstvakantie, MAAR eerst moeten 

jullie jullie breinen nog even 100% laten draaien om door die examens te ploeteren.  Als heilige 3-

vuldigheid geloven wij ten zeerste in jullie capaciteiten als studentjes.  Mocht dit voor jezelf nog niet 

het geval zijn kan dit een goed voornemen zijn. Daarom schenken wij jullie een lijst vol goede 

voornemens en mopjes (zelf aan te vullen)  

XOXO Leontien, Melanie & Lisa 

Een goede gezondheid     minder chips eten  

Een goed lief               niet meer nagelbijten 

Meer naar de chiro komen             de kerstboom niet meer voor Sinterklaas zetten 

Minder/meer  dabben    … 

Nieuwe onderbroeken kopen   … 
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Liefste aspimietjes,  

De leukste periode van het jaar staat voor de deur. Aangezien jullie ons 

te lang gaan moeten missen, hebben wij speciaal voor jullie een kerstliedje 

geschreven. Zo kunnen jullie elke dag aan ons denken door er naar te 

luisteren. 

Refrein: 

Aspichicks, aspichicks,  

zing maar met ons mee 

T’is al weer de beste tijd  

van het hele jaa – aar. 

Aspichicks, aspichicks, 

zing maar met ons mee 

Oh, wat fijn, wat zien wij daar 

Jullie pakjes staan al klaar. (lel) 

 

Jullie leiding staat op bleiten 

Ze zien den blok niet zitten. 

Maar jullie kunnen helpen 

Door ons eens te verrassen 

Met een koekje hier of daar 

Overleven wij het jaar. 

Een nieuwsjaarbrief verwachten wij 

Dat is een leuk gebaar. Hey! 

 

Refrein 

Zoals jullie ons wel kennen 

Is ons Camel aan het stressen 

Terwijl ze eigenlijk 

Al alles heeft geleerd. 

Dan heb je Jos en Cat 

die doen alles op t’gemak. 

Maar geen nood dat komt wel goed, 

Camel toont wel hoe het moet. Hey! 

 

Refrein x2. 

 

Indien u deze single wilt bestellen, kan u ons bereiken via chat. Wij 

zullen jullie de live ingezongen versie dan persoonlijk overhandigen. 

Greetz,  

Het gouden trio, JoCaCa. 
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Liefste pinkels  

Sinterklaas is nog maar net het land uit en er staat alweer een ander 

groot feest te wachten, Kerstmis. Dit betekent natuurlijk maar één ding: 

KERSTVAKAKANTIE!!! Twee weken lang kunnen jullie thuis genieten 

van de gekregen cadeautjes van de Sint en de pakjes vanonder de 

kerstboom.  

Jammer genoeg is er tijdens die periode geen Chiro. Maar als de 

vakantie voorbij is kunnen we aan het tweede deel van het chirojaar 

beginnen. Het wordt allemaal nog toffer, spannender, actiever en leuker. 

Als het weer het toelaat, zal er zeker een heus sneeuwballengevecht 

plaatsvinden en wanneer we allemaal moegestreden zijn, maken we de 

grootste pinkelsneeuwman van heel de wereld. Verder mogen jullie zich 

nog verwachten aan zotte bosspelen, sluipspelletjes en natuurlijk als 

kers op de taart een super leuk pinkelweekend. Twee dagen weg van 

mama en papa en vollenbak ravotten met de andere pinkels.  

Wij kijken er alvast naar uit. Vele feestelijke pinkelgroetjes, 

Jasper, Thomas, Han en Samuel 

 

 

 

 

 

P.S.:Als jullie zich dan vervelen kunnen jullie steeds een mooie tekening maken om ons 

lokaal op te beuren. Om jullie potloden uit te testen kunnen jullie alvast deze kerstboom in 

kleuren. 
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Liefste speelclubs, 

Na een spetterend half jaar vol met bospelen, (vak)voetbalwedstrijdjes, 

topcops en weerwolven zit het jaar er al weer op, maar niet getreurd, jullie zijn 

nog lang niet van ons af. Enkele weken geleden is de Sint langs geweest en 

hebben jullie hopelijk veel leuks en lekkers gekregen. Deze oude man zit nu al 

weer terug in Spanje, dus hebben jullie nog een jaartje tijd om hem te bewijzen 

wat voor een flinke en toffe bende jullie zijn. Gelukkig is deze periode vol 

cadeautjes en lekker eten nog niet voorbij, want Kerst en nieuwjaar staan nog 

voor de deur! VAKANTIE en CADEAUTJES, het kan toch niet beter. Dit betekend 

jammer genoeg ook dat jullie 2 weken zonder de Chiro zitten. Maar na even 

volhouden zullen Nono en Nathan we de leukste, de zotste en de vuilste 

spelletjes met jullie spelen. Binnenkort zijn het examens voor leider Milan, die 

dus ook geen leiding zal kunnen geven tijdens Januari. 

Het volgende semester zit al boordevol leuke activiteiten zoals weekend, Aspi-

dag en een zwemnamiddag.  

Geniet alvast van jullie welverdiende vakantie en tot volgend jaar 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

Groetjes, 

Nathan, Milan en Nono. 
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Beste Rakkers, 

  De voorbije weken waren fantastisch met jullie! Denk maar aan de rakkerdoop, verschillende 

bosspelletjes en natuurlijk worstellen in de modder. Tijdens het vieruurtje waren er ook ste eds goeie 

moppen aanwezig! Wij hebben ons hard geamuseerd met jullie. En het is nog lang niet gedaan!  

    Jullie zijn een ongelooflijk wijze bende en zijn zeker niet bang om vuil te worden, dat zien wij 

graag! Jullie mama’s iets minder als ze voor de 10de keer jullie vuile kleren moet wassen 😉  

Maar moddervarkentjes blijven niet voor altijd op dezelfde plek in de modder rollen. Af en toe 

verlangen ze naar een andere modderplas, een modderplas waar ze nog nooit zijn geweest! Daarom 

zijn wij nu volop op zoek naar een toffe modderplas waar jullie een heel weekend, zonder ouders, in 

kunnen rollen. Zodra we een leuk plekje gevonden hebben zullen we jullie mama en papa laten 

wanneer dit onvergetelijk weekend plaatsvind.  

  Zoals jullie weten zit leider Nikita soms op zijn gsm, dit is niet altijd om te sms’en of op Instagram te 

kijken! Maar vooral om toffe foto’s te trekken, hieronder vinden jullie een klein visueel overzichtje 

van  enkele van de vele leuke momenten die we met ons groep hebben beleefd. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet nog van u welverdiende vakantie en tot volgende! 

Jullie leiders  

Nikita, Thijs en Vova 
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Liefste Toppertjes, 

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 – Antwerp gaan kijken, het grote te…..-spel 

(vul zelf maar in). Maar niet getreurd toppertjes, het jaar is zeker en vast nog niet 

voorbij. 2019 staat volgepland met overdreven wijze activiteiten. Klein tipje van 

de sluier? WEEKEEEEND!!! Ook dit jaar gaan de toppers op een overdreven wijs 

weekend gaan, maar waar en wanneer dat zal zijn is nog geheim. 

Omdat we doorheen de voorbije weken hebben gemerkt dat het algemeen IQ 

van de Toppers toch niet zo hoog lag dan dat we dachten krijgen jullie hieronder 

nog een leuke Sudoku. Eerste persoon die dit correct aflevert aan ons krijgt een 

kleine verassing!!! (Woutje 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, 

Tombutu, Schedel & Helmut 
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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.  
 

In een doorsnee Joelartikel kun je nu een tekstje lezen over hoe leuk het eerste deel van het 

chirojaar al was en kunnen jullie zien wat we nog allemaal zouden doen dit jaar. Lel. Wij 

kunnen beter dan dat. 
 

Ook zouden we de gemakkelijke optie kunnen kiezen door deze pagina te vullen met een 

eenvoudige foto of ‘grappige’ memes (zie Tippers en Tiptiens), maar wij dagen onszelf wél uit 

om een topartikel te schrijven.  
 

Aangezien wij jullie grote voorbeelden zijn en jullie kei hard naar ons opkijken, dachten we 

eraan om jullie een paar van onze skills mee te geven. In dit artikel gaan we aan de slag met 

jullie Facebook-accounts. Stel: jullie ontmoeten een knappe dame, of een leuke boy en hij of 

zij voegt je toe op Facebook, dan moet je profiel er wel tip-top in orde uitzien. Wij geven alvast 

5 tips en tricks voor het ontwikkelen van ‘Het ideale Facebook-profiel’.  
 

1) Zorg eerst en vooral dat je een Facebook account aan hebt. @Aaron en @Kentaro, doe 

zoals André en vraag het voor je verjaardag!  

2) Je profielfoto bepaalt alles! Een sportfoto werkt altijd. Zo weten je bezoekers dat je 

sportief bent en leggen ze de link met een gespierd lichaam. @Wolf, @Seppe en @Paco, 

jullie hebben dit begrepen, goed bezig boys! @Karsten, jij hebt duidelijk nog wat werk. 

Begin misschien eerst met gewoon een foto te selecteren.   

3) We zeiden net wat werkte voor een profielfoto. Nu komt wat NIET werkt. We beginnen 

met de ‘Wanna be model-foto’. Sorry gasten, maar niet iedereen kan een Hannes 

Gobeyn’eke zetten. @Alexander, @Pieter en @Tim, doe hier iets aan. Daarnaast is er ook 

nog de ‘Baby Face-Foto’. @Arne, zorg ervoor dat je er geen 12 uitziet op je profielpic.  

4) Ook je vriendenlijst is belangrijk. Voeg dus vrienden en kennissen toe, want meer vrienden 

= meer likes! @Xiaoron, @Bram en @Kasper, hier is nog wat werk! Neem een voorbeeld 

aan @Winston, hij heeft het begrepen: good work bro! Uiteraard zijn te veel fake vrienden 

ook niet goed, want dat heeft iedereen meteen door. @Ilya, dat wordt filteren voor jou.  

5) Waar mensen nog naar kijken is je omslagfoto. Zorg er dus voor dan je er een hebt en dat 

hij wat zegt over jezelf. Een foto van je hobby, een coole vakantiefoto of nog beter: een 

foto van jij en je maten! @Josse, dikke pluim voor u maat! Wie nog geen omslagfoto heeft: 

hier maken we werk van de eerst volgende chirozondag. 

Voila gasten. 5 gouden tips, doe er iets mee! Wees er maar zeker van dat we dit in de gaten 

zullen houden 😉 Zalige feestdagen en een wijze Kerstvakantie gasten!  

Greetzzz,  

Biero, Dré & Guylano  
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Aspi’ssssss,  

 

‘t is weer zover, Sinterklaas is geweest, al jullie zonden zijn vergeven en iedereen is klaar 

voor een nieuwe start. We gaan dan ook niet meer praten over alle pijnlijke dingen die dit 

chirojaar al gebeurd zijn… of misschien toch nog even terugblikken op de dag dat Wout 4 

panna’s kreeg en al wenend naar huis liep. Misschien wel één van de mooiste dagen uit ons 

leven. Pascal en ik vonden weekend echt zalig! Dat beloofd voor midweek!!!!!  
 

Omdat jullie net zoals mij soms wat problemen hebben met de regels binnen de Chiro zullen 
we ze hieronder eens bespreken: 

 
  Er wordt niemand gepest behalve Pascal 

 
 Elke zondag is er een algemene kennis quiz met presentator Victoire 

 

 Ligt Wallonië rechts of links van België?  

 Ligt Verhofstad in Oost of West Vlaanderen ? 
 
Jullie antwoorden graag doorsturen naar mij XoXo en Lars NIET HELPEN AUB 
 

 Er lopen mooie meisjes rond in Gentbrugge, hebben Victoire en Sid mij persoonlijk laten 
weten! 

 
 Sid is een personage van Ice-Age 

 

 WazZzapi wordt dikke waanzin!!!! Iemand al het thema overwogen “WAZZZAPI RAVE 

EDITION MET SPECIAL GUEST WOUT IN DE MIX” 

 
 Waldo is waanzin in waterpong met water, want water is lekker en gezond!  

 
En om af te sluiten, vergeet alles wat ik net heb gezegd!! 
 
Ik hoop jullie allemaal te zien op Bodega om eens goed Kerst te vieren met jullie leiders, wie 
25 december om 00:30 stipt aan de jeneverbar staat krijgt een gratis jenever van jullie 
allerliefste leider Pascal!! 
 
Ciaooooo  
Xxxxxxxxxx  
 
Jullie allerleukste leder en Pascal 
 
Hieronder een beetje plaats  waar jullie een tekening kunnen maken van Pascal, mag grof 
zijn ;)  
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Mariakerke leeft 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dist je wat…  

• Er ook kerstbomen zijn in de zomer  
• Alle pinkeltjes zweverzwijntjes zijn  
• Exen bij de Aspi’s hard aangepakt worden… 
• De pinkels een Halloweenfilm gemaakt hebben  
• Leidster Mathilde stinkt 
• Camel geen dierenvriend is 
• Wenen een epidemie is  
• De Aspi’s een nieuwe mascotte veroverd hebben: welkom Walter 
• De Sint blij was bij het zien van al die brave kindjes 
• Melanie en Pascal samen een huis aan het inrichten zijn 
• Leidster Cato nog een job zoekt als ober 
• Speelclubs waanzinnig goed kunnen dabben  
• We blij zijn dat er geen onuitgenodigde bezoekers zitten op de Chiro 
• Jade nu meer volgers heeft op Instagram dan Mathilde 
• Emmy volop aan het repeteren is voor Mama Mia de musical  
• Bodega op kerstavond is  
• Dierkunde over dieren gaat 

 

Coconut Head - 

Ned Survivalgids 
Sid – Ice Age Sien Gobeyn Jasper 

Vanlerberghe 

Look a likes 
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Mariakerke leeft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dist je wat…  

• DJ Santa C niet normaal is 
• De Aspi’s een waanzinnige kerststal gaan bouwen 
• Bodega weer gezellig gaat zijn 
• Sporting Wille Ronaldo kampioen gaat worden 
• Buffalo kampioen wordt 
• De eerst jaars nog veel kunnen leren van de ouderen 
• Nono een wasmachine vroeg aan de Sint 
• De Ninja-LK een succes was 
• De leiders na midweek échte piraten zijn van het Zinkend Schip 
• WazZzapi overdreven wordt in de ‘gevangenis’  
• Sommige Kerels de Quik beter vinden dan de McDo 
• Afscheidsfeestje lit af was en we de oud-leiding al missen 
• We begin oktober bezoek kregen van een dictator  
• De leiders nipt konden ontsnappen 
• Cato zeer lenig is 
• Thijs graat frituurt  
• Er een schaap rondloopt op de Chiro 
• Er elke zondagavond lekker wordt gekookt 

 

Look a likes 

Mevrouw De Bolle Pascalé 

Tom met snor Haldis/Ghandi Tom zonder 

snor 
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Teenpage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T weelingen 

Het is een schitterende tijd voor jouw sterrenbeeld! 

Alle planeten staan op de juiste lijn om te genieten 

van de mooie dingen des levens. Ga vooral geen 

enkele uitdaging uit de weg, je zou er alleen maar 

spijt van krijgen. Ja zeggen is de boodschap.  

Gel uksdag:  31 december 

 

Ra m 

Onder invloed van Pluto en Venus ben je opeens gigantisch 

populair. Iedereen wil vrienden worden met jou en je aantal 

volgers op Instagram neemt exponentieel toe. Zorg er alleen 

voor dat je niet te arrogant overkomt en blijf trouw aan je goede 

chirovrienden.   

Gel uks da g: 24 December, wanneer je iedereen kan trakteren op 

Bodega. 

 

Stier  

Je hebt je vakantie zo vol gepland en komt in 

tijdsnood. Je hebt aan vele vrienden beloofd om 

af te spreken maar nu blijkt dat je daar helemaal 

geen tijd voor hebt. Dit kan je best oplossen door 

een  groot feest te geven en zo niemand teleur te 

stellen. Vergeet zeker niet je leiding uit te 

nodigen.   

Gel uksdag:  21 december  

 

Leeuw 

Je vakantie zal niet helemaal uitdraaien hoe 

je het verwacht had wanneer een lang 

vergeten persoon terug in je leven opduikt. 

Laat je niet van slag brengen: de raad van je 

naasten is nu waardevoller dan ooit! 

Gel uksdag: 29 februari 

 

Kreeft  

Het lot is u gunstig gelegen, maar laat je niet doen 

door de stress. Neem regelmatig wat tijd voor 

jezelf. Een warm bad en een gezichtsmasker doen 

veel. Drink desnoods een Royco soepje.  

Gel uksdag: 2 januari  

 

Ma agd  

De koude wintermaanden zullen jou veel warmte brengen. Cupido 

himself zal daar op toezien. Raap je moed bijeen en stuur dat ene 

berichtje dat je al zo lang wilt sturen, je zal er geen spijt van krijgen.  

Gel uksdag: 14 februari  
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Teenpage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weegschaal 

Dankzij Jupiter barst jij van energie! Spendeer deze energie 

zorgvuldig aan je vrienden en geliefden die jou nu juist het meest 

nodig hebben. Je zal er des te meer voor terug krijgen.  

Gel uksdag:  19 januari  

 

B oogschutter 

 Sommige zaken uit het verleden kun je beter 

laten rusten. Oude koeien uit te sloot halen heeft 

geen zin dus focus je op je goede voornemens 

voor 2019. New year New me.   

Gel uksdag: 9 januari  

 

Sch orpioen 

Je hebt waanzinnig veel zin in de vakantie, om 

uit te gaan en je terug onder de mensen te 

begeven. Geen probleem, laat u gaan! Zo kan je 

alvast een beetje oefenen voor Wazzzapi!  

Gel uksdag: 1 januari  

 

Steenbok  

Je stond de laatste tijd wat minder sterk in je schoenen, maar 

dat zal niet lang meer duren. Je optimistische kijk en energie 

zullen weldra vollebak terugkomen. Blijf een dagje thuis, kijk 

wat Netflix en drink een theetje. Het zal deugd doen!  

Gel uksdag: 28 december  

 

Wa terman  

De laatste tijd loop je wat gefrustreerd rond zonder goed te 

weten waarom.  Schaf een boksbal aan om u eens goed te 

laten gaan. Stoom aflaten kan soms echt goed zijn.  

Gel uksdag:  3 januari  

 

Vis sen 

Jij zal deze feestdagen extra kunnen genieten 

met al die geliefden rond je heen. Ook je 

verjaardag waar je het hele jaar naar uitkijkt zal 

er eentje zijn om niet te vergeten. Maak wel op 

voorhand een beslissing over wie je die avond wil 

kussen, anders kan het nogal gênant uitdraaien.  

Gel uksdag: 24 februari 
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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:tomcraeye@hotmail.com
mailto:shiro_vh@hotmail.com
mailto:glen.vdg@hotmail.com
mailto:andreas_vanwambeke@hotmail.com
mailto:hoofdleidingsjb@hotmail.com
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Spelletjespagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help jij deze chirowiet zijn 
sneeuwman terug te vinden? 

Hoeveel kerstballen 
hangen er in deze 

kerstboom?  
Kleur ze gerust in! 

Kun jij deze rebus 
oplossen? 
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Spelletjespagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


