
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Januari 2021 



Voorwoord 
 

Beste Chirovrienden en –vriendinnen 
 

Amai, wat een start van het chirojaar was ons dat. 
We begonnen met de onzekerheid als chiro nog wel door mocht gaan, 

Wat gevolgd werd door ‘ja, maar…’ en een hele bijbel aan regeltjes. 
 

Toch hield ons dat niet tegen, en wilden we er met ons alle 19 volle petrol 
voor gaan! 

Wat is tenslotte een week die niet eindigt met een geweldige chirozondag? 
Juist ja, helemaal niets! 

 
We vergaderden er op los om er voor ons allen de veiligste maar toch ook 

nog altijd de allerleukste chirozondagen van te maken.  
Bubbels, bubbels en nog eens bubbels, we kunnen het (bijna) niet meer 

horen! 
 

Helaas heeft het voor de +12 leden niet erg lang fysiek mogen duren… 
Maar chiromeisjes Kiewit zou chiromeisjes Kiewit niet zijn als we ons daar 

door lieten stoppen!  
De leidsters van de +12 leden kropen achter hun laptops en verzonnen de 

allerleukste online spelletjes om van elke zondag toch nog een zo 
onvergetelijk mogelijke zondag te maken! 

Dat is kunnen hé ;) 
 

Ook de -12 leidsters gaven niet op. Met nog maar de helft van de 
leidingsploeg aanwezig (en veel gemis naar de andere helft L) deelden zij 

opnieuw de chirolokalen in in, je raadt het bijna niet, bubbels! 
Dankzij een overdosis mondmaskers, alcoholgel en energiebommekes van 

leden werden ook hun chirozondagen niet minder leuk! 
 

Na er, in het heetst van de strijd, voor ieders veiligheid 2 chirozondagen 
tussenuit te gaan stond de hele leidingsploeg klaar om er tóch terug voor te 

gaan. 
Want een leven zonder chiro, dat is toch maar echt saai he. 

 
  



 
Dat het geen normaal jaar was, daar hebben we nog wel 100 voorbeelden 

van. Denk bijvoorbeeld maar aan onze last-minute verplicht afgelaste 
spaghettidag? :’( 

Toch zijn er ook enorm veel dingen die wél enorm mega plezant waren, en 
nog plezanter gaan worden! 

 
Onze wensen voor 2021? 

• Uiteraard, en nu belangrijker dan ooit: een goede gezondheid 
• Terug mogen knuffelen, want wat missen we die groepsknuffels L 
• Weekendjes, samen ruwe spelen doen, samen eten, samen drinken, 

samen lachen, samen ravotten … kortom: samen zijn! 
• Een bubbel-loos bivak 

• Spaghettidag, Shot You Down, Pukkelpop, Ouderavond, …al onze 
leuke activiteitjes terug! 

• … 

 
Kortom: TERUG ÉCHT CHIRO ZIJN! 

 
 

We kijken er enorm hard naar uit om er samen met jullie een KNALLER van 
een jaar van te maken. 

Dat niets ons kan tegenhouden, dat is wel heel duidelijk! 
 
 
 

Enorm veel leesplezier, de allerallerallerbeste (chiro-)wensen en tot snel! 
Geniet van ’t dingske 

De leidsters van chiromeisjes Kiewit! 
 

  



Sloebers 
 

 
Allerliefste sloebers,  
Gaat het jullie lukken om deze tekst in te 
vullen? Alvast heel veel plezier! 

 
Wat mogen wij als…………………………..fier zijn op zo 

een toppers van leden! 
 

Jullie hebben al bewezen dat jullie goed 
kunnen…………………………..als 1 grote groep bij het 

pietenspel. 
 

Toen we in slappe lach land waren hadden veel van jullie 
ook werkelijk de slappe…………………………..gekregen. 

Dit was geweldig om te zien, jullie zijn altijd zo vrolijk! 
 

En als iemand even verdrietig is gaan jullie als 
echte…………………………..elkaar opvrolijken. 

 
Wij zijn echt verschoten van al die mooie kerstkaartjes die 

jullie gemaakt hebben voor in de…………………………... . 
 

De kerstmanden waren een groot succes, hierdoor hebben 
we veel…………………………..waarmee we op ons 

kampje leuke dingen kunnen doen! 
 

  



Ook zijn jullie als echte chiromeiden niet bang 
om…………………………..te worden. Van de berg rollen 
vinden sommigen van jullie zalig om te doen. Dat zagen we 

ook aan de kleren en benen, die hingen vol met modder! 
 

Ondertussen weten wij wel wat jullie lievelingsspel is: TIK 
TAK BOEM natuurlijk! Als variant spelen we het spelletje 
met leuke…………………………..waarmee we kunnen 

meezingen. 
 

Verder is een parcour volgen zonder de grond te raken een 
grote uitdaging, maar voor de…………………………..was 

het een makkelijke klus. 
Een paar weken later (op 6 december) kregen we een 

belangrijk bezoekje. Wat was het fijn dat de sint en 
zijn…………………………..op bezoek kwamen! 

 

Nog een paar weken later, bij de kersteditie, waren jullie 
heel goed in thema kerstmis verkleed. Jullie speelden de 
spelletjes super goed! Hierdoor kregen alle landen optijd 

hun…………………………..! Jullie verdienden dan ook een 
lekkere donut en warme chocomelk. 

 
En om de leuke kersteditie af te sluiten keken we samen 
naar een film met lekkere…………………………..in de 

hand. 
 

  



We gaan een heel leuk 2021 vol chiro in waar we hopelijk 
snel zo veel mogelijk kunnen………………………….. . 

 
Wij vinden jullie echt toppers van leden, elke zondag 

opnieuw! 
 

Heel veel afstands-knuffels, jullie trotse leidsters. 
Gitte, Lauryne, Lore en Maud 

 

Keuze uit: 
Lach, cadeautjes, pieten, chirovriendinnetjes, popcorn, leidsters, 
centjes, sloebers, liedjes, samenwerken, 
knuffelen, vuil, kerstmanden. 
 

 
 
 
  



 

  



Speelclubs 
 

 
Wat een jaar was 2020 toch, we hebben veel tegenslagen gehad maar gelukkig ook veel 

leuke chiro zondagen! Na veel leuke chiro momenten in 2020 gaan we nu samen met onze 
lieve speelclubjes 2021 in. En bij een nieuw jaar hoort dus ook een bucketlist! 

Daarom stellen wij voor jullie een lijstje op met dingen die we al gedaan hebben en 
natuurlijk ook met nieuwe dingen die we graag met jullie willen waarmaken!  Hopelijk 

kunnen we ze samen met jullie allemaal waarmaken in het nieuwe jaar! 
 
 

 

 
 
  



Zoals jullie zien staan er heel wat dingen op het lijstje, maar het is niet onmogelijk om alles 
af te vinken! We hebben allemaal samen ook al zo veel leuke en nieuwe dingen gedaan, 

wij zijn echt ongelooflijk trots op jullie allemaal!!! Wij kijken enorm hard uit naar een nieuw 
(chiro)jaar samen met jullie. Het wordt een jaar waarin we er moeten zijn voor elkaar en 

waarin we elkaar moeten helpen wanneer dat nodig is, en dat allemaal op een veilige 
maar natuurlijk ook een hele leuke manier! Wij weten zeker dat jullie dat gaan kunnen, en 

wij staan elke zondag voor jullie klaar om jullie te helpen met het volbrengen van de 
bucketlist. 

 
Gelukkig nieuwjaar liefste speelclubs! Groetjes, jullie leiding. 



 
  



Kwiks 
 

Het grote kwiks dagboek 

 
 
Liefste dagboek,  

Vandaag is het 6 september. Naar deze dag hebben we 
lang uitgekeken want het was startdag. Via het spel 
‘Kwikopoly’ kwamen we te weten wie onze leidsters 
voor het komende jaar werden. Wat waren we toch blij 
dat Hanne, Marieke, Britt en Tine door de deur kwamen. 
We zijn ervan overtuigd dat we met er met zijn allen een 
onvergetelijk jaar van gaan maken.  

Vandaag is het 13 september, de 2de Chirozondag van het 
nieuwe Chirojaar. Vandaag hebben het Corona Spel 
gespeeld. We werden in verschillende groepen verdeeld 
en moesten het tegen elkaar opnemen. Het doel was om voor het snelst een vaccin te 
maken. Maar wanneer we verloren hadden en een aantal symptomen hadden van het 
Coronavirus moesten we naar de leiding gaan en daar een opdracht doen. Een van de 
opdrachten was dat we met een spuit water de pingpongballetjes van de flesjes afspuiten 

of zo een origineel mogelijke foto maken met wc-
papier.  

Vandaag is het 20 september. Leidster Tine was jarig 
en had lekkere koekjes gebakken om te trakteren. 
Omdat deze koekjes er een beetje saai uitzagen 
hebben we verschillende spelletjes gespeeld om 
kleuren glazuur te verzamelen. Na het vieruurtje 
hebben we deze koekjes versierd met heel wat 
lekkers en natuurlijk ook mogen opeten. Wat waren 
dat toch lekkere koekjes!  

  



Vandaag is het 27 september. De leidsters hebben een spel gemaakt zodat we onze band 
een beetje konden versterken. Het spel heette ‘De slinger’. We moesten allemaal 
teambuilding opdrachten uitvoeren om uiteindelijk een hele lange vriendenslinger te 
maken. We zijn er echt sterker uit gekomen, laten we hopen zo een sterke groepsband te 
behouden tot het einde van het chirojaar.  
 
Vandaag is het 4 oktober. Vandaag hebben we één tegen allen gespeeld. We kregen een 
uur de tijd om zo veel mogelijk opdrachten tot een goed einde te brengen. We 
verdeelden ons automatisch in verschillende groepjes zodat we de opdrachten sneller 
konden uitvoeren. De tijd in het oog houden vonden we zelf een beetje moeilijk. Maar 
desondanks hebben we de opdrachten allemaal binnen het uur kunnen uitvoeren. Een 
top namiddag waardoor we elkaar nog beter hebben leren kennen. 
 
Vandaag is het 11 oktober. We hebben op de Chiro het ID spel gespeeld. Wij waren 
allemaal onze identiteit kwijt en moesten op zoek gaan naar onze nieuwe identiteit. We 
hebben verschillende opdrachten moeten doen om te achterhalen wie dat wij waren, 
waar we woonden en wat we als beroep en hobby deden. Voor onze naam moesten we 
op het terrein op zoek naar verschillende tekens waar letters bijstonden. Voor onze 
geboortedatum moesten we tellen en zo uitrekenen hoe oud dat we waren. En voor onze 
hobby’s en beroepen moesten we pictionary spelen. Dat was een hele leuke zondag, tot 
volgende week.   

Vandaag is het 18 oktober. We hebben het spelletje ‘Binnen 
de minuut voor je eigen tv-zender’ gespeeld. De leidsters 
gaven bij elk spelletje een gekke omschrijving en wij 
moesten iemand van ons team naar voren sturen die de 
opdracht volgens ons het beste ging kunnen. Natuurlijk 
kwamen de beschrijvingen niet overeen met de opdrachten 
😉. Elk spelletje opnieuw waren we vol spanning en 
enthousiasme aan het supporteren voor ons teamlid. 
Wanneer we een spelletje gewonnen hadden kregen we 
geld waarmee dat we later tv-programma’s konden kopen 
om een zo leuk mogelijk weekschema te maken voor onze 
tv-zender. 

Vandaag is het 25 oktober. De leidsters wilde eens kijken 
hoeveel echte chirospelletjes we nu eigenlijk echt kenden. Spelletjes zoals 'ik zit in het 
groen en ik hou van', 'rippel stippel’, ‘stoelenrace’,... zijn echt chirospelletjes die we 
gespeeld hebben en die we nooit meer zullen vergeten. 
 
Vandaag is het 15 november. Deze zondag was een beetje anders dan de zondagen die wij 
gewoon zijn, het was online chiro! Dit heeft ons natuurlijk niet tegengehouden om met al 
ons enthousiasme mee te spelen. Voor dat het spel begon was het al duidelijk dat we met 
de hele kwiks groep voor de overwinning gingen gaan. Er werden heel veel grappige en 
mooie foto’s/filmpjes doorgestuurd in de Whatsappgroep die ons tot bij de overwinning 
brachten!  



Vandaag is het 22 november. We hebben verschillende opdrachtjes gespeeld waarbij dat 
we met ons groepje tijd konden verzamelen. We hebben de tijd die we verzameld hebben 
mogen gebruiken om op verschillende prenten Wally te zoeken. Hier waren we allemaal 
super goed in!  

Vandaag is het 29 november. We waren vandaag kapiteins van verschillende boten, we 
hebben namelijk zeeslag gespeeld. Om aan de beurt te komen, moesten we verschillende 
opdrachten doen, wie won kreeg de meeste beurten om de boten van de andere te laten 
zinken. Zo hebben we namelijk ‘dekentje, dekentje aan de wand’ gespeeld, ‘schoenen 
petanque’ en ‘blad-steen-schaar race’ gespeeld. Naast deze spellen hadden we nog 
enkele andere spelletjes gespeeld.   

Vandaag is het 6 december. Er was vandaag een belangrijke man (Sinterklaas) 
langsgekomen op de chiro. Hij vertelde ons dat we goed bezig zijn op de chiro maar dat 
we soms een beetje te veel babbelden tijdens de uitleg van de leidsters. De sint had 
ondanks de hele corona toestanden een heel leuk cadeau meegebracht uit Spanje (een 
dagje springkastelen op kamp). Na de Sint gingen we nog een leuk spel spelen om onze 
energie een beetje kwijt te geraken. We speelden namelijk levende stratego. Het was 
super koud maar we gaven alles om de vlag van het andere kamp te vinden. 

 
Vandaag is het 13 december. Het was vandaag een 
hele drukke dag op de chiro. We moesten namelijk 
met onze voorbereiding van onze kerstpakketten 
starten om onze ‘kas’ een beetje bij te schaven. We 
werden verdeeld in 2 groepen zodat 1 groep kon 
helpen met de pakketten samen met leidster Tine 
en leidster Britt en de andere groep leuke spelletjes 
kon spelen met leidster Hanne en leidster Marieke. 
Ondanks de drukte was het wel een hele fijne dag. 
 
  



Vandaag is het 20 december. Het is de dag dat de kerstpakketjes worden meegegeven 
aan iedereen, de pakketjes waar wij vorige week hard aan gewerkt hebben. Na de 
verdeling van de kerstpakketten, hebben we ook nog een spel gespeeld, namelijk ‘reis 
rond de wereld’. Tijdens dit spel zijn we naar verschillende landen gegaan en daar hebben 
we spelletjes gespeeld. We hebben na lange tijd nog eens hockey gespeeld en dat was 
nog eens fijn om te doen. De leidsters hadden het spel lijntikkertje maar wij vonden het 
veel leuker om kleurentikkertje te doen dus hebben we dat gedaan.  

Vandaag is het 27 december. En wat is er mooier dan een groot kerstspel. De leiding had 
een super leuk spel georganiseerd (rekening houdend met corona ;)) waarbij we de 
kerstvrouw moesten helpen. De kerstvrouw haar man (de kerstman) was ziek geworden 
waardoor ze niet alle cadeautjes op tijd kon leveren. Ze vroeg de leden om hulp. De leden 
konden door middel van spelletjes te doen in verschillende landen stempels verdienen in 
hun boekje om zo de kerstvrouw en de kerstman te helpen. We sloten de dag af met een 
romantische kerstfilm.  

Vandaag is het 1 januari, de start van een nieuw jaar. Een nieuw jaar wilt zeggen nieuwe 
goede voornemens. We hopen dat we onze vriendschap de rest van het chiro jaar nog 
meer gaan versterken zodat deze blijft bestaan voor de rest van ons leven! Verder hopen 
we dat we snel van corona af zijn zodat we elkaar terug mogen knuffelen en een kamp 
zonder regels tegemoet kunnen gaan (want dat is nu eenmaal 1000 X leuker ;)) 

Dikke kussen en knuffels  

Marieke, Britt, Tine en Hanne 

 
 

  



Tippers 
 

Lieve Tippers  

Het chirojaar begon met een zoektocht naar jullie Leiding. De zonnige zondagen erop 
amuseerden we ons rot met klassieke spelen, kennismaking waterpong, honkbal met een twist en 
de chiro levensweg. Al snel veranderde de real life chiro naar online chiro, maar dit kon jullie 
enthousiasme niet treuren. Achter de laptop speelden we verschillende spelletjes. De slimste 
tipper ter wereld, online weerwolven, bingo, één tegen allen en OXO kwamen allemaal aan bod. 
Ondanks deze gekke online periode zijn jullie altijd talrijk aanwezig en blijft het enthousiasme elke 
keer weer van jullie gezicht spatten. Hier kunnen wij als leiding alleen maar van dromen! 
Hieronder vinden jullie een beschrijving van stuk voor stuk de beste leden!  

Wij hopen jullie allemaal heel snel in real life terug te zien en er nog een fantastisch jaar van te 
maken.  

3 dikke kussen en knuffels, de tipperleiding Iris, Marie & Marlies  

 
 

 
 

Levendige Lisa  



 



 



Tiptiens 
 
 

Lieve, lieve, lieve tiptiens, 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden,  

veel kijkplezier! 
Veel liefs, Ellen en Phoebe 

  



Aspi’s 



 



Spelletjestijd! 
 

 
 
 
 

 
  



  



We zijn het beu beu beu: die corona corona, 

stomme co-ro-na, 

we willen er van-aaaah-aaaf 

Doe. Het. Weg. 

Doe die co-ro-na WEG! 

 

Scheur deze pagina met het coronavirus uit ‘t dingske en maak 
hem maar helemaal kapot! Verkrabbel, verscheur, gooi hem in de 

vuilbak, kies maar wat je wilt. 

Maar vooral: maak het virus kapot! 

Dat zal hem leren! 

 

 
 



  



Heb jij jouw goede voornemens al gekozen? Schrijf ze hier op en 
laat het ons weten! 

 

 

  



Mopjes! 

 
1.Waar koopt een koe haar kleren..? 

 
 

2.Ken jij de mop van Jantje op het toilet? 
 
 

3.Hoe noem je een hele rijke man die op het toilet zit? 
 
 

4.Waar gaat een pizza naartoe als die ziek is? 
 
 

5.Waarom ligt een konijn zo snel in bed? 
 
 

 

 
Oplossingen: 
1.Bij de BOEEEtiek. 
2.IK ook niet want de deur was op slot. 
3.Een rijke stinkerd. 
4.Naar Dr. Oetker. 
5.Hij hoeft maar 2 tanden te poetsen. 

  



Leiding 
 
Sloebers 

Maud Timmermans 0491 59 99 12 maud@chiromeisjeskiewit.be 
Lore Cuppens 0476 74 93 74 lore@chiromeisjeskiewit.be 
Gitte Marchal 0487 18 06 07 gitte@chiromeisjeskiewit.be 
Lauryne Van Humbeeck 0474 51 53 66 lauryne@chiromeisjeskiewit.be 

 
Speelclubs 

Elien Smeets 0498 01 83 17 elien@chiromeisjeskiewit.be 
Hayley Goessens 0499 73 83 24 hayley@chiromeisjeskiewit.be 
Sam Vanderlinden 0470 01 31 90 sam@chiromeisjeskiewit.be 
Imke Bijnens 0470 58 83 17 imke@chiromeisjeskiewit.be 

 
Kwiks 

Tine Hannes 0472 12 75 41 tine@chiromeisjeskiewit.be 
Marieke Tytgat 0478 41 12 12 marieke@chiromeisjeskiewit.be  
Hanne Colemont 0493 10 97 38 hanne@chiromeisjeskiewit.be 
Britt Luyckx 0477 25 06 47 briit@chiromeisjeskiewit.be 

 
Tippers 

Marlies Smeets 0495 65 28 86 marlies@chiromeisjeskiewit.be 
Iris Porta 0473 32 23 21 iris@chiromeisjeskiewit.be 
Marie Meers 0472 81 14 94 marie@chiromeisjeskiewit.be 

 
Tiptiens  

Ellen Hannes 0468 29 34 96 ellen@chiromeisjeskiewit.be 
Phoebe Goessens 0495 27 78 30 phoebe@chiromeisjeskiewit.be 

 
Aspi’s 

Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 
Liesbeth Pollaris 0471 76 11 15 liesbeth@chiromeisjeskiewit.be 

 

 
      



Nieuws 
 
 
 

• New year, new keuken! We zeiden vorig jaar dag tegen onze oude 
keuken en hallo tegen onze nieuwe INOX keuken.  
100 x D A N K U, DANKU aan onze lieve VB Inge en haar gezinnetje die 
samen onze (zeer) oude keuken afgebroken hebben en de nieuwe in 
een mum van tijd geïnstalleerd. Dat doen we hen niet na! 

 
• Ook dit jaar is de Sint weer langsgekomen. Dat kan niet anders he, met 

zo een flinke leden als die van ons. Helaas dankzij corona dit jaar geen 
zak vol snoep maar wel een super cadeau in de plaats! De sint 
trakteerde op zakjes chips én op bivak komt er een volledige dag een 
heel springkastelenparcours tevoorschijn. ’s Avonds gegarandeerd 
moe-gesprongen ons bedje in!  
 

• Dit jaar hebben sloebers, speelclubs en kwiks samen leuke 
kerstmanden gemaakt. Deze waren een ongelofelijk succes! We willen 
een dikke merci zeggen tegen iedereen die iets besteld heeft! Dankzij 
jullie kunnen we er een spetterend bivak van maken. 
 

• Jammer genoeg zullen de leden de komende maand een paar leidsters 
moeten missen door de examens (boe!). Gelukkig kunnen we rekenen 
op onze allerliefste goudleiding en de Cristolds! 
 

• Over goudleiding gesproken … 
 

o Goudleidsters Liesl en Jennifer zijn voor de eerste en tweede 
keer in verwachting. We wensen hun een dikke proficiat en heel 
veel geluk toe met de mooie zwangerschap! 

 
o Ook een dikke proficiat aan goudleidster Fien. Zij is sinds kort 

verloofd en gaat dus (binnenkort) in het huwelijksbootje 
stappen! 

 
o Goudleidsters en zusjes Jana en Cara hebben een huis en een 

stuk grond gekocht. Hoera!   

 



Facebook, website en e-mailadres 
 
FACEBOOK: www.facebook.com/chirom.kiewit 
Geef bij de zoekfunctie in: “Chiro-m Kiewit”.  
Geef onze pagina een like, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes! 
 
 
WEBSITE: www.chiromeisjeskiewit.be  
op deze website vindt u data, info en alle gegevens van de leiding! 
 
 
E-MAILADRES: info@chiromeisjeskiewit.be  
Bij vragen/problemen! Lees de e-mails die wij versturen steeds aandachtig. 
Indien u nog geen e-mails ontvangt, gelieve uw e-mailadres door te geven 
aan de leiding! 

 

Hoofdleiding 
 

Liesbeth Pollaris (0471 76 11 15) en Ellen Hannes (0468 29 34 96) Bij vragen of problemen 
kunnen jullie steeds bij hen terecht! 

 

 
 



Belangrijke data! 
 

Januari 

3 jan: Chiro 
 

10 jan: Chiro 
 

17 jan: Chiro 
 

24 jan: Chiro 
 

31 jan: Chiro 
 

Februari 

7 feb: Chiro 
 

14 feb: Chiro 
 

21 feb: Chiro 
 

27 feb: Spagdag@Home 
 

28 feb: Geen Chiro 
 
 

Maart 

7 maart: chiro 

14 maart: chiro 

19 maart: SHOT YOU DOWN – de fuif van de chiro! 

21 maart: geen chiro – de leidsters ruimen de lokalen op! 

28 maart: chiro 

  



April 

4 april: geen chiro – pasen 

5 april: chiro - paasspel! 

11 april: geen chiro – de leiding bereidt bivak voor! 

18 april: chiro 

25 april: chiro 

 

Mei 

2 mei: chiro 

9 mei: chiro 

16 mei: chiro in Bokrijk! 

23 mei: laatste chirozondag L de leidsters hebben in juni examens! 

 

Juli 

21-30 juli: bivak voor de Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s 

 
25-30 juli: bivak voor de Sloebers en Speelclubs 

 

 

 

 

BELANGRIJK: kijk regelmatig eens naar de jaarkalender op de website, data 
kunnen worden aangepast. Omwille van corona zullen chirozondagen en 

evenementen waarschijnlijk niet verlopen zoals gewoonlijk.  

Meer informatie over mogelijke regelingen volgt altijd via mail en de 
website. 

 

 



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Paperclip, Zonhoven. 


